
ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 2,200,000 2,200,000 เจาะจง
บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด
บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 22/2561

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอ 2,200,000.- 

บาท 2,200,000.- บาท ของผู้ใช้ 19/11/2561

2 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 6,933.60 6,933.60 เจาะจง ร้าน ดับบลิว. เค. กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว. เค. กรุ๊ป ตามความต้องการ 01745/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,933.60 บาท 6,933.60 บาท ของผู้ใช้ 20/11/2561
3 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 11,770 11,770 เจาะจง ร้าน ดับบลิว. เค. กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว. เค. กรุ๊ป ตามความต้องการ 01744/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 11,770.-บาท 11,770.-บาท ของผู้ใช้ 20/11/2561

4 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,140 2,140 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01738/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,140.-บาท 2,140.-บาท ของผู้ใช้ 20/11/2561

5 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,416 9,416 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01747/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,416.-บาท 9,416.-บาท ของผู้ใช้ 20/11/2561

6 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,210 3,210 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01748/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,210.-บาท 3,210.-บาท ของผู้ใช้ 20/11/2561

7 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,842 3,842 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01746/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,852.-บาท 3,852.-บาท ของผู้ใช้ 20/11/2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

8 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,210 3,210 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01749/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,210.-บาท 3,210.-บาท ของผู้ใช้ 20/11/2561

9 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 16,692 16,692 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01951/2562

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,692.-บาท 16,692.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561

10 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 9,630 9,630 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01964/2562
จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,630.-บาท 9,630.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561

11 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 13,696 13,696 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01917/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,696.-บาท 13,696.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

12 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 7,062 7,062 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01780/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,062.-บาท ราคาท่ีเสนอ 7,062.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2561

13 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 18,618 18,618 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01914/2562

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 18,618.-บาท 18,618.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

14 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 13,696 13,696 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01913/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,696.-บาท 13,696.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

15 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,095 9,095 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01804/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,095.-บาท 9,095.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2561

16 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 12,840 12,840 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01805/2562

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,840.-บาท 12,840.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2561

17 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,062 7,062 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01782/2562
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 7,062.-บาท 7,062.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2561

18 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 8,025 8,025 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01909/2562
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,025.-บาท 8,025.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561

19 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,140 2,140 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01778/2562
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,140.-บาท 2,140.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2561

20 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 642 642 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01762/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 642.-บาท 642.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

21 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 16,050 16,050 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01872/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,050.-บาท  16,050.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561

22 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,581.85 9,581.85 เจาะจง
บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ 

จ ากัด
บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟู

จิ จ ากัด ตามความต้องการ 01853/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 9,581.85 บาท 9,581.85 บาท ของผู้ใช้ 26/11/2561

23 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 120,000 120,000 เจาะจง
บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส 

อินเตอร์ จ ากัด
บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส 

อินเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01912/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 120,000.-บาท 120,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

24 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,638 3,638 เจาะจง ห้างหุ้นส่วน นฤเดช ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วน นฤเดช ซัพ

พลาย ตามความต้องการ 01844/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,638.-บาท 3,638.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2561

25 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 3,638 3,638 เจาะจง ห้างหุ้นส่วน นฤเดช ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วน นฤเดช ซัพ

พลาย ตามความต้องการ 01741/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 3,638.-บาท 3,638.-บาท ของผู้ใช้ 20/11/2561

26 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,605 1,605 เจาะจง ห้างหุ้นส่วน นฤเดช ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วน นฤเดช ซัพ

พลาย ตามความต้องการ 01742/562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,605.-บาท 1,605.-บาท ของผู้ใช้ 20/11/2561

27 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,177 1,177 เจาะจง ห้างหุ้นส่วน นฤเดช ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วน นฤเดช ซัพ

พลาย ตามความต้องการ 01740/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,177.-บาท 1,177.-บาท ของผู้ใช้ 20/11/2561

28 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,177 1,177 เจาะจง ห้างหุ้นส่วน นฤเดช ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วน นฤเดช ซัพ

พลาย ตามความต้องการ 01743/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,177.-บาท 1,177.-บาท ของผู้ใช้ 20/11/2561

29 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,742 2,742 เจาะจง ห้างหุ้นส่วน นฤเดช ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วน นฤเดช ซัพ

พลาย ตามความต้องการ 01739/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,782.-บาท 2,782.-บาท ของผู้ใช้ 20/11/2561

30 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,819 1,819 เจาะจง ห้างหุ้นส่วน นฤเดช ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วน นฤเดช ซัพ

พลาย ตามความต้องการ 01803/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 1,819.-บาท  1,819.-บาท ของผู้ใช้ 22/11/2561

31 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,675 2,675 เจาะจง ห้างหุ้นส่วน นฤเดช ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วน นฤเดช ซัพ

พลาย ตามความต้องการ 01852/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,675.-บาท 2,675.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2561

32 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 5,585.40 5,585.40 เจาะจง
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเว

เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01871/2562
จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,585.40 5,585.40 ของผู้ใช้ 27/11/2561

33 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 325,173 325,173 เจาะจง
บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล 

จ ากัด
บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01824/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 325,173.-บาท 325,173.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

34 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 2,118.60 2,118.60 เจาะจง
บริษัท เทคนิเคิล ซัพพอร์ท 

แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท เทคนิเคิล ซัพ
พอร์ท แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด ตามความต้องการ 01965/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,118.60 บาท 2,118.60 บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561

35 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 6,420 6,420 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01819/2562
จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ 6,420.-บาท 6,420.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2561

36 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์ส านักงาน 13,696 13,696 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01851/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 13,696.-บาท 13,696.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2561

37 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 14,552 14,552 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01826/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 14,552.-บาท 14,552.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2561

38 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 4,494 4,494 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01828/2562
จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,494.-บาท  4,494.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2561

39 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,995.95   97,995.95       เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท บอสตัน ไซเอนทิ
ฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01289/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 97,995.95 

บำท 97,995.95 บำท ของผู้ใช้ 2/11/2561

40
Hemospray Endoscopic Hemostat 
10 Fr. 89,250.00   89,250.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล 
เอเชีย จ ากัด

บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิ
คอล เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 01293/2562

จ านวน 5 ชุด รำคำท่ีเสนอ 89,250.- บำท 89,250.- บำท ของผู้ใช้ 2/11/2561

41 IKAZUCHI - ZERO BALLOON ทุก Size 97,500.00   97,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด
บริษัท ไทย เมด-เทค 

จ ากัด ตามความต้องการ 01296/2562

จ านวน 13 EACH รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท 97,500.- บำท ของผู้ใช้ 2/11/2561

42 FINECROSS MICROCATHETER 1.8 FR 69,550.00   69,550.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01297/2562

จ านวน 5 เส้น รำคำท่ีเสนอ 69,550.- บำท 69,550.- บำท ของผู้ใช้ 2/11/2561

43 Basix Touch Inflation Device 100,000.00 100,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมด-เทค จ ากัด
บริษัท ไทย เมด-เทค 

จ ากัด ตามความต้องการ 01332/2562

จ านวน 50 EACH
รำคำท่ีเสนอ 100,000.- 

บำท 100,000.- บำท ของผู้ใช้ 5/11/2561

44
Sapphire II PRO Coronary Dilatation 
Catheter 60,000.00   60,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01307/2562

จ านวน 10 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.- บำท ของผู้ใช้ 2/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

45
Orsiro Biodegradable Polymer Stent
 ทุกขนาด 94,500.00   94,500.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01331/2562

จ านวน 3 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 94,500.- บำท 94,500.- บำท ของผู้ใช้ 5/11/2561

46
ค่าตรวจวิเคราะห์ยืนยันผลการตรวจการ
นอนหลับ 50,000.00   50,000.00       เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟ
แคร์ จ ากัด

บริษัท เมดิคอลอินเทน
ซีฟแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01333/2562

จ านวน 20 คร้ัง รำคำท่ีเสนอ 50,000.- บำท 50,000.- บำท ของผู้ใช้ 5/11/2561

47
ชุดท่อซิลิโคนส าหรับเคร่ืองช่วยหายใจ 1 
ชุด 475,000.00 475,000.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์
 จ ากัด

บริษัท ไบโอแอคทีฟ 
อินเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01294/2562

จ านวน 25 ชุด
รำคำท่ีเสนอ 475,000.- 

บำท  475,000.- บำท ของผู้ใช้ 2/11/2561
48 วัสดุของใช้การแพทย์ 10,980.00   10,980.00      เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. IKSเทรดด้ิง ห.จ.ก. IKSเทรดด้ิง ตามความต้องการ 01318/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 10,980.- บำท 10,980.- บำท ของผู้ใช้ 5/11/2561

49 VIXONE NEBULIZER W/MOUTH PIECE 97,200.00   97,200.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพ

พลาย จ ากัด
บริษัท สยามฮอสปิตอล 

ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 01319/2562

จ านวน 1,800 ชุด รำคำท่ีเสนอ 97,200.- บำท 97,200.- บำท ของผู้ใช้ 5/11/2562
50 วัสดุของใช้การแพทย์ 51,750.00   51,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01321/2562

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 51,750.- บำท 51,750.- บำท ของผู้ใช้ 5/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

51 วัสดุของใช้การแพทย์ 31,350.00  31,350.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01352/2562

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 31,350.- บำท 31,350.- บำท ของผู้ใช้ 6/11/2561

52
Standard Tissue Fcps 1X2T Srt. 13 
cm 42,000.00   42,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด

บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 01354/2562

จ านวน 200 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 42,000.- บำท 42,000.- บำท ของผู้ใช้ 6/11/2561

53 ชุดเอคเทนช่ัน เบอร์ 6" 25,280.00   25,280.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวไวซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01355/2562

จ านวน 4,000 เส้น รำคำท่ีเสนอ 25,280.- บำท 25,280.- บำท ของผู้ใช้ 6/11/2561
54 ผ้าก๊อสตัดแผ่น 9"x12" GC912 100,000.00 100,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01350/2562

จ านวน 250 ห่อ
รำคำท่ีเสนอ 100,000.- 

บำท 100,000.- บำท ของผู้ใช้ 6/11/2561

55 CellPrep Plus LBC 90,000.00   90,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด
บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01440/2562

จ านวน 600 ชุด รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท 90,000.- บำท ของผู้ใช้ 8/11/2561

56
Tracheal tube clear profile 
100/199/075 80,250.00   80,250.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01435/2562

จ านวน 500 Set รำคำท่ีเสนอ 80,250.- บำท  80,250.- บำท ของผู้ใช้ 8/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

57 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบธเอล  อินเตอร์เท

รดด้ิง จ ากัด
บริษัท เบธเอล  อินเตอร์

เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01433/2562

จ านวน 2 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 100,000.- 

บำท 100,000.-  บำท ของผู้ใช้ 8/11/2561

58 Sterile Alcohol Blister Pack 8 pcs. 19,260.00   19,260.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ

0143/2562

จ านวน 6,000 แผง รำคำท่ีเสนอ 19,260.- บำท 19,260.-  บำท ของผู้ใช้ 8/11/2561

59 วัสดุของใช้การแพทย์ ######## 361,831.20    เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01527/2562

จ านวน 2 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 361,831.20

 บำท  361,831.20 บำท ของผู้ใช้ 12/11/2561

60 วัสดุของใช้การแพทย์ 60,000.00   60,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด
บริษัท โพสเฮลท์แคร์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01507/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.- บำท ของผู้ใช้ 12/11/2561

61 Cardboard mouthpieces 6,600.00     6,600.00        เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน 

เคร่ืองมือแพทย์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน 

เคร่ืองมือแพทย์ ตามความต้องการ 01509/2562

จ านวน 1,200 อัน รำคำท่ีเสนอ 6,600.- บำท 6,600.-  บำท ของผู้ใช้ 12/11/2561

62
Thoracic Catheter Straight  # 24 
200/810/240 25,680.00   25,680.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01512/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 100 ชุด รำคำท่ีเสนอ 25,680.- บำท   25,680.- บำท ของผู้ใช้ 12/11/2561

63
HS 900-930 หลอดไฟเคร่ืองตรวจตา 
Slit Lamp 6V 4.5A 29,700.00   29,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ จ ากัด

บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 01505/2562

จ านวน 6 ดวง รำคำท่ีเสนอ 29,700.- บำท 29,700.- บำท ของผู้ใช้ 12/11/2561

64 สายออกซิเจนเด็กเล็ก 35,000.00   35,000.00      เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน 

เคร่ืองมือแพทย์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จัสมิน 

เคร่ืองมือแพทย์ ตามความต้องการ 01511/2562

จ านวน 400 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 35,000.- บำท  35,000.- บำท ของผู้ใช้ 12/11/2561

65 กระดาษบันทึก THERMAL PAPER ขนาด 36,000.00   36,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออมนิเมด จ ากัด บริษัท ออมนิเมด จ ากัด ตามความต้องการ 01565/2562

จ านวน 800 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 36,000.- บำท 36,000.- บำท ของผู้ใช้ 13/11/2561

66
Aquapak, Sterile Water 340 ml. 
W/O40 Adaptor 94,160.00   94,160.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01567/2562

จ านวน 1,100 ชุด รำคำท่ีเสนอ 94,160.- บำท 94,160.- บำท ของผู้ใช้ 13/11/2561
67 วัสดุของใช้การแพทย์ 64,681.50   64,681.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท เซสท์-เมด จ ากัด บริษัท เซสท์-เมด จ ากัด ตามความต้องการ 01564/2562

จ านวน 2 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 64,681.50 

บำท 64,681.50 บำท ของผู้ใช้ 13/11/2561

68 วัสดุของใช้การแพทย์ 69,550.00   69,550.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01569/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 69,550.- บำท 69,550.- บำท ของผู้ใช้ 13/11/2561

69 กระดาษบันทึกเคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 33,000.00   33,000.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ 

จ ากัด
บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวช

กิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01605/2562

จ านวน 60 พับ รำคำท่ีเสนอ 33,000.- บำท 33,000.-  บำท ของผู้ใช้ 14/11/2561

70 CellPrep Plus LBC 90,000.00   90,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด
บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01607/2562

จ านวน 600 ชุด รำคำท่ีเสนอ 90,000.- บำท 90,000.- บำท ของผู้ใช้ 14/11/2561

71 กล่องพลาสติกเบอร์ 3 8,346.00     8,346.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก
ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์

พลาสติก ตามความต้องการ 01606/2562

จ านวน 6,000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 8,346.- บำท  8,346.- บำท ของผู้ใช้ 14/11/2561

72 แก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ 340 กรัม 97,750.00   97,750.00      เฉพาะเจาะจง
ริษัท น าวิวัฒน์การช่าง 

(1992) จ ากัด
ริษัท น าวิวัฒน์การช่าง 

(1992) จ ากัด ตามความต้องการ 01643/2562

จ านวน 115 กระป๋อง รำคำท่ีเสนอ 97,750.- บำท 97,750.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2561

73 TRIFLO II (อุปรณ์ช่วยในการบริหารปอด) 40,000.00   40,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด
บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน 

จ ากัด ตามความต้องการ 01658/2562

จ านวน 200 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 40,000.- บำท 40,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

74
ตัวกรองยา 0.2 ไมครอน: MINISART 
FILTER 0.2 UM. 70,620.00   70,620.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด ตามความต้องการ 01647/2562

จ านวน 30 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 70,620.- บำท 70,620.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2561

75 OPSITE CODE 45 x 55 CM. 4989 66,286.50   66,286.50      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โล

จิสติกส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01657/2562

จ านวน 30 กล่อง
รำคำท่ีเสนอ 66,286.50 

บำท 66,286.50 บำท ของผู้ใช้ 15/11/2561

76 วัสดุของใช้การแพทย์ 24,000.00   24,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01656/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 24,000.- บำท 24,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2561

77
WES-0209 VIXONE NEBULIZER 
W/MOUTH PIECE 97,200.00   97,200.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท สยาม ฮอสปิตอล 
ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 01650/2562

จ านวน 1,800 ชุด รำคำท่ีเสนอ 97,200.- บำท 97,200.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2561
78 วัสดุของใช้การแพทย์ 99,349.50   99,349.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01655/2562

จ านวน 3 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 99,349.50 

บำท 99,349.50 บำท ของผู้ใช้ 15/11/2561

79 วัสดุของใช้การแพทย์ 60,000.00   60,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด
บริษัท โพสเฮลท์แคร์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01652/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 60,000.- บำท 60,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2561

80 วัสดุของใช้การแพทย์ 100,000.00 100,000.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบธเอล  อินเตอร์เท

รดด้ิง จ ากัด
บริษัท เบธเอล  อินเตอร์

เทรดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01649/2562

จ านวน 2 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 100,000.- 

บำท 100,000.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2561

81 ใบมีดผ่าตัดสเตอรไรเบอร์ 10 36,000.00   36,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพทยภัณฑ์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพทย

ภัณฑ์ ตามความต้องการ 01648/2562

จ านวน 6,000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 36,000.- บำท 36,000.-  บำท ของผู้ใช้ 15/11/2561

82 วัสดุของใช้การแพทย์ 52,000.00   52,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จินดาโอสถ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จินดา

โอสถ ตามความต้องการ 01707/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 52,000.- บำท 52,000.- บำท ของผู้ใช้ 16/11/2561

83 ท่ีรัดสายสะดือเด็ก 7,750.00     7,750.00        เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.เจ.วาย.

ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.เจ.

วาย.ซัพพลาย ตามความต้องการ 01705/2562

จ านวน 4 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 7,750.- บำท 7,750.- บำท ของผู้ใช้ 16/11/2561

84 วัสดุของใช้การแพทย์ 67,500.00   67,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บอเนียวเมดิคอล จ ากัด
บริษัท บอเนียวเมดิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01693/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 67,500.- บำท 67,500.- บำท ของผู้ใช้ 16/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

85 เข็มเย็บแผล "มานิ" # MH-24 76,000.00   76,000.00      เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

จินดาโอสถ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคล จินดาโอสถ ตามความต้องการ 01694/2562

จ านวน 400 โหล รำคำท่ีเสนอ 76,000.- บำท 76,000.- บำท ของผู้ใช้ 16/11/2561

86
Soft Angle Thoracic Catheter 
200/812/280 (Size 28) 49,027.40   49,027.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด บริษัท เจเอสวิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 01701/2562

จ านวน 158 ชุด
รำคำท่ีเสนอ 49,027.40 

บำท 49,027.40 บำท ของผู้ใช้ 16/11/2561

87 วัสดุของใช้การแพทย์ 44,240.00   44,240.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01709/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 44,240.- บำท 44,240.- บำท ของผู้ใช้ 16/11/2561

88 แก๊สเอทธิลีนอ๊อกไซด์ 340 กรัม 97,750.00   97,750.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง 

(1992) จ ากัด
บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง 

(1992) จ ากัด ตามความต้องการ 01781/2562

จ านวน 115 กระป๋อง รำคำท่ีเสนอ 97,750.- บำท 97,750.- บำท ของผู้ใช้ 21/11/2561

89
กระดาษกรอง Whatman - Fitter Paper 
No.1 ขนาด 24 ซม. 7,383.00     7,383.00        เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอม
มอนกรุ๊พ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอม
มอนกรุ๊พ ตามความต้องการ 01779/2562

จ านวน 6 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 7,383.- บำท 7,383.- บำท ของผู้ใช้ 21/11/2561
90 วัสดุของใช้การแพทย์ 39,000.00   39,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01789/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 39,000.- บำท 39,000.-  บำท ของผู้ใช้ 21/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

91 OPSITE CODE 15 cm..x28 cm. 99,242.50   99,242.50      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โล

จิสติกส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01787/2562

จ านวน 175 กล่อง
รำคำท่ีเสนอ 99,242.50 

บำท 99,242.50  บำท ของผู้ใช้ 21/11/2561

92 วัสดุของใช้การแพทย์ 67,410.00   67,410.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01788/2562

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 67,410.- บำท 67,410.-  บำท ของผู้ใช้ 21/11/2561

93 วัสดุของใช้การแพทย์ 83,340.00   83,340.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บอเนียวเมดิคอล จ ากัด
บริษัท บอเนียวเมดิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01786/2562

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 83,340.- บำท 83,340.- บำท ของผู้ใช้ 21/11/2561

94 COLOPLAST 5585 [20/Bx] 59,920.00   59,920.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ 

(ไทยแลนด์) จ ากัด ตามความต้องการ 01798/2562

จ านวน 10 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 59,920.- บำท 59,920.- บำท ของผู้ใช้ 21/11/2561

95
MASK AMBU NO.0 (SILICONE MASK 
NO 0) 3,000.00     3,000.00        เฉพาะเจาะจง

บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวชกิจ 
จ ากัด

บริษัท พนาสวัสด์ิสหเวช
กิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01799/2562

จ านวน 10 อัน รำคำท่ีเสนอ 3,000.- บำท 3,000.- บำท ของผู้ใช้ 21/11/2561

96 PLASTIC EYE SHIELD (ท่ีครอบตา) 20,400.00   20,400.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โซล่าร์แล็บ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โซล่าร์

แล็บ ตามความต้องการ 01807/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3,000 ช้ิน รำคำท่ีเสนอ 20,400.- บำท 20,400.- บำท ของผู้ใช้ 22/11/2561

97 ตลับพลาสติก 30 กรัม 25,680.00   25,680.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก
ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์

พลาสติก ตามความต้องการ 01815/2562

จ านวน 15,000 ใบ รำคำท่ีเสนอ 25,680.- บำท 25,680.-  บำท ของผู้ใช้ 23/11/2561

98 วัสดุของใช้การแพทย์ 69,550.00   69,550.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01831/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 69,550.- บำท 69,550.-  บำท ของผู้ใช้ 23/11/2561

99 วัสดุของใช้การแพทย์ ######## 361,831.20    เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01830/2562

จ านวน 2 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 361,831.20

 บำท 361,831.20  บำท ของผู้ใช้ 23/11/2561

100
WES-0309 VIXONE NEBULIZER 
W/MASK ADULT  [UPDRAFT] 97,500.00   97,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท สยามฮอสปิตอล 
ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 01918/2562

จ านวน 1,500 ชุด รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท 97,500.-  บำท ของผู้ใช้ 28/11/2561

101 วัสดุของใช้การแพทย์ 89,559.00   89,559.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โล

จิสติกส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01947/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 89,559.- บำท 89,559.-  บำท ของผู้ใช้ 28/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

102
WES-0309 VIXONE NEBULIZER 
W/MASK 97,500.00   97,500.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท สยาม ฮอสปิตอล 
ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 01973/2562

จ านวน 1,500 ชุด รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท  97,500.- บำท ของผู้ใช้ 29/11/2561

103 อ๊อกซิเยนมาสผู้ใหญ่ Hud 1059 Non 82,500.00   82,500.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพ

พลาย จ ากัด
บริษัท สยาม ฮอสปิตอล 

ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 01971/2562

จ านวน 1,500 ชุด รำคำท่ีเสนอ 82,500.- บำท  82,500.- บำท ของผู้ใช้ 29/11/2561

104 สายสวนปัสสาวะชนิด 2 ทาง เบอร์ 16 90,950.00   90,950.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01977/2562

จ านวน 5,000 เส้น รำคำท่ีเสนอ 90,950.- บำท  90,950.- บำท ของผู้ใช้ 29/11/2561

105 วัสดุของใช้การแพทย์ 78,000.00   78,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บอเนียวเมดิคอล จ ากัด
บริษัท บอเนียวเมดิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01972/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 78,000.- บำท  78,000.- บำท ของผู้ใช้ 29/11/2561

106 วัสดุของใช้การแพทย์ 67,410.00   67,410.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โล

จิสติกส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01987/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 67,410.- บำท  67,410.- บำท ของผู้ใช้ 29/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

107 วัสดุของใช้การแพทย์ 13,140.00  13,140.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บอเนียวเมดิคอล จ ากัด
บริษัท บอเนียวเมดิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 02010/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 13,140.- บำท   13,140.- บำท ของผู้ใช้ 30/11/2561

108 วัสดุของใช้การแพทย์ 61,760.00   61,760.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02009/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 61,760.- บำท   61,760.- บำท ของผู้ใช้ 30/11/2561

109 STOCKINETTE 8"x20 M. 2468 22,000.00   22,000.00      เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

กวงเต่ียงดิสเปนซาร่ี
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ

บุคคล กวงเต่ียงดิสเปนซาร่ี ตามความต้องการ 02020/2562

จ านวน 20 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 22,000.- บำท   22,000.-  บำท ของผู้ใช้ 30/11/2561

110 วัสดุของใช้การแพทย์ 7,721.12     7,721.12        เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02038/2562

จ านวน 2 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 7,721.12 

บำท   7,721.12 บำท ของผู้ใช้ 3/12/2561

111 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,700.00   98,700.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามฮอสปิตอล ซัพ

พลาย จ ากัด
บริษัท สยามฮอสปิตอล 

ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 02048/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 98,700.- บำท    98,700.- บำท ของผู้ใช้ 3/12/2561

112 NUTRI-BAG 97,500.00   97,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01327/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 13,000 ชุด รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท    97,500.- บำท ของผู้ใช้ 5/11/2561

113 NUTRILINE-B 42,500.00   42,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01356/2562

จ านวน 5,000 ชุด รำคำท่ีเสนอ 42,500.- บำท   42,500.- บำท ของผู้ใช้ 6/11/2561

114 NUTRI-BAG 97,500.00   97,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01504/2562

จ านวน 13,000 ชุด รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท   97,500.- บำท ของผู้ใช้ 12/11/2561

115 NUTRILINE-B 42,500.00   42,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01571/2562

จ านวน 5,000 ชุด รำคำท่ีเสนอ 42,500.- บำท    42,500.- บำท ของผู้ใช้ 13/11/2561

116 ไม้เคาะเข่า 1,084.00     1,084.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพทยภัณฑ์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพทย

ภัณฑ์ ตามความต้องการ 01603/2562

จ านวน 2 อัน รำคำท่ีเสนอ 1,084.- บำท    1,084.- บำท ของผู้ใช้ 14/11/2561

117 NUTRI-BAG 97,500.00   97,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01823/2562

จ านวน 13,000.- ชุด รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท    97,500.- บำท ของผู้ใช้ 22/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

118 NUTRI-BAG 97,500.00   97,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด
บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01942/2562

จ านวน 13,000.- ชุด รำคำท่ีเสนอ 97,500.- บำท    97,500.- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2561
119 Ottix Plus 5 L. 10,967.50 10,967.50 เฉพาะเจาะจง บ.เอ เอส ไซน์ จ ากัด บ.เอ เอส ไซน์ จ ากัด ตามความต้องการ 01378/2562

จ านวน ๕ BOT
ราคาท่ีเสนอ 10,967.5๐.-

บาท 10,967.5๐.-บาท ของผู้ใช้ 11/7/2561

120 วัสดุวิทยาศาสตร์ 88,007.50 88,007.50 เฉพาะเจาะจง
บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01442/2562

จ านวน 3 รายการ
ราคาท่ีเสนอ 88,007.50.-

บาท
ราคาท่ีเสนอ 

88,007.50.-บาท ของผู้ใช้ 11/8/2561

121
760-500 UV UNIVERSAL DAB 
DETECTION KIT 91,501.05 91,501.05 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01438/2562

จ านวน 3 Kit
ราคาท่ีเสนอ 91,501.05.-

บาท
ราคาท่ีเสนอ 

91,501.05.-บาท ของผู้ใช้ 11/8/2561

122 วัสดุวิทยาศาสตร์ 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง
บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01573/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 64,200.-บาท
ราคาท่ีเสนอ 64,200.-

บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561

123
760-500 UV UNIVERSAL DAB 
DETECTION KIT 91,501.05 91,501.05 เฉพาะเจาะจง

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01574/2562

จ านวน 3 Kit
ราคาท่ีเสนอ 91,501.05.-

บาท
ราคาท่ีเสนอ 

91,501.05.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

124 วัสดุวิทยาศาสตร์ 62,632.45 62,632.45 เฉพาะเจาะจง
บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01493/2562

จ านวน 3 รายการ
ราคาท่ีเสนอ 62,632.45.-

บาท
ราคาท่ีเสนอ 

62,632.45.-บาท ของผู้ใช้ 11/9/2561

125 วัสดุวิทยาศาสตร์ 98,375.80 98,375.80 เฉพาะเจาะจง
บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01494/2562

จ านวน 4 รายการ
ราคาท่ีเสนอ 98,375.80.-

บาท
ราคาท่ีเสนอ 

98,375.80.-บาท ของผู้ใช้ 11/9/2561

126 วัสดุวิทยาศาสตร์ 83,861.25 83,861.25 เฉพาะเจาะจง
บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01593/2562

จ านวน 4 รายการ
ราคาท่ีเสนอ 83,861.25.-

บาท
ราคาท่ีเสนอ 

83,861.25.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

127 วัสดุวิทยาศาสตร์ 57,507.15 57,507.15 เฉพาะเจาะจง
บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01594/2562

จ านวน 3 รายการ
ราคาท่ีเสนอ 57,507.15.-

บาท
ราคาท่ีเสนอ 

57,507.15.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

128
10 ml Injection tubular glass vial, 
amber Type I (Art. No.1399011) 20,061.22 20,061.22 เฉพาะเจาะจง บ. ไบโอเมด จ ากัด บ. ไบโอเมด จ ากัด ตามความต้องการ 01598/2562

จ านวน 3 กล่อง
ราคาท่ีเสนอ 20,061.22.-

บาท
ราคาท่ีเสนอ 

20,061.22.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

129
หลอดอลูมิเนียมพิมพ์ Analgesic Cream
 ขนาด 30 กรัม 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ร้าน สิฐไชยครุภัณฑ์ ตามความต้องการ 01595/2562

จ านวน 20,000 หลอด ราคาท่ีเสนอ 85,000.-บาท
ราคาท่ีเสนอ 85,000.-

บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

130 Loop 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอส.ไอ.ที.ซัพพลาย บ. เอส.ไอ.ที.ซัพพลาย ตามความต้องการ 01604/2562

จ านวน 300 Ea. ราคาท่ีเสนอ 7,704.-บาท ราคาท่ีเสนอ 7,704.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

131 วัสดุวิทยาศาสตร์ 51,092.50 51,092.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์พลาสติก
ร้าน สมบูรณ์ทรัพย์
พลาสติก ตามความต้องการ 01588/2562

จ านวน 3 รายการ
ราคาท่ีเสนอ 51,092.50.-

บาท
ราคาท่ีเสนอ 

51,092.50.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

132 วัสดุวิทยาศาสตร์ 43,656.00 43,656.00 เฉพาะเจาะจง บ. ณัฐกันย์ เคมิคอล จ ากัด บ. ณัฐกันย์ เคมิคอล จ ากัด ตามความต้องการ 01601/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ 43,656.-บาท
ราคาท่ีเสนอ 43,656.-

บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561
133 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,๑๖๑.- ๑๔,๑๖๑.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๐๕๗๑/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ
ราคาท่ีเสนอ  ๑๔,๑๖๑.๔๕
บาท ๑๔,๑๖๑.๔๕บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

134 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๖,๒๗๘.- 6278.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๑๓๒๐/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๖,๒๗๘.๗๖บาท ๖,๒๗๘.๗๖บาท ของผู้ใช้ 5/11/2561

135 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,816 ๘,๘๑๖.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๑๒๘๗/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ  ๖,๘๑๖.๘๐บาท ๖,๘๑๖.๘๐บาท ของผู้ใช้ 2/11/2561

136 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๓,๕๒๙.- ๒๓,๕๒๙.- เฉพาะเจาะจง ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๑๑๑๙/๒๕๖๒



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๖ รายการ
ราคาท่ีเสนอ  ๒๓,๕๒๙.๓๐-
บาท ๒๓,๕๒๙.๓๐บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

137 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑,๔๐๑.- ๑,๔๐๑.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๐๕๕๙/๒๕๖๒

จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑,๔๐๑.๗๐บาท ๑,๔๐๑.๗๐บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

138 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๕๖,๖๐๓.- ๕๖,๖๐๓.- เฉพาะเจาะจง ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ 00660/2562

จ านวน ๑๕ รายการ ราคาท่ีเสนอ  ๕๖,๖๐๓.-บาท ๕๖,๖๐๓.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

139 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๗,๘๖๔.- ๗,๘๖๔.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๑๐๔๘/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ  ๗,๘๖๔.๕๐บาท ๗,๘๖๔.๕๐บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

140 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๐,๕๒๒.- ๒๐,๕๒๒.- เฉพาะเจาะจง ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๐๑๘๘/๒๕๖๒

จ านวน ๑๕ รายการ
ราคาท่ีเสนอ  ๒๐,๕๒๒.๖๐
บาท ๒๐,๕๒๒.๖๐บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

141 ไฟฉาย LED ชาร์ทไฟฟ้า ๑,๓๙๑.- ๑,๓๙๑.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๐๓๘๗/๒๕๖๒

จ านวน ๑ ชุด ราคาท่ีเสนอ ๑,๓๙๑.-บาท ๑,๓๙๑.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

142 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๗,๗๒๕.- ๗,๗๒๕.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ ๐๐๓๘๙/๒๕๖๒

จ านวน ๔ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๗,๗๒๕.-บาท ๗,๗๒๔.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

143 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๘,๔๐๐.- ๘,๔๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ ๐๐๕๕๗/๒๕๖๒

จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๘,๔๐๐.-บาท ๘,๔๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

144 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๔๐,๖๖๐.- ๔๐,๖๖๐.- เฉพาะเจาะจง บ.ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์แอนด์ฯ
บ.ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์

แอนด์ฯ ตามความต้องการ ๐๐๑๗๓/๒๕๖๒

จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๔๐,๖๖๐.- ๔๐,๖๖๐.-บาท ของผู้ใช้ 9/10/2561

145 ถ่านกระดุม ๒๐๓๒ ๑,๗๑๒.- ๑,๗๑๒.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๐๖๕๔/๒๕๖๒

จ านวน ๔๐ ก้อน ราคาท่ีเสนอ๑,๗๑๒.- บาท ๑,๗๑๒.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

146 น  ายาฟรีออน R-๔๑๐A ๔,๑๗๓.- ๔,๑๗๓.- เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บ.แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๐๕๔๐/๒๕๖๒

จ านวน ๑ ถัง ราคาท่ีเสนอ๔,๑๗๓.- บาท ๔,๑๗๓.-บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

147 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๑,๐๔๒.- ๑๑,๐๔๒.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๐๓๘๑/๒๕๖๒

จ านวน ๒ รายการ
ราคาท่ีเสนอ ๑๑,๐๔๒.๔๐

บาท ๑๑,๐๔๒.๔๐บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

148 ก๊ิปแอมป์มิเตอร์ SANWA ๒,๐๐๐.- 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๐๓๗๘/๒๕๖๑

จ านวน ๑ ตัว ราคาท่ีเสนอ๒,๐๐๐.๙๐ บาท ๒,๐๐๐.๙๐บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

149 กล่องป้ายทางออกแบบหน้าเดียว ๑๐,๙๖๗.- ๑๐,๙๖๗.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๐๖๕๕/๒๕๖๒

จ านวน ๕ ชุด
ราคาท่ีเสนอ ๑๐,๙๖๗.๕๐  
บาท ๑๐,๙๖๗.๕๐บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

150 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๑,๗๐๐.- ๑๑,๗๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๐๔๒๗/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ๑๑,๗๐๐.๔๕บาท ๑๑,๗๐๐.๔๕บาท ของผู้ใช้ 17/10/2561

151 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๐,๘๘๖.- ๒๐,๗๗๖.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๐๗๒๐/๒๕๖๒



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๑๒ รายการ
ราคาท่ีเสนอ ๒๐,๘๘๖.๔๐

บาท ๒๐,๘๘๖.๔๐บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

152 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๙,๗๐๐.- ๑๙,๗๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ 0๑๒๐๑/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ
ราคาท่ีเสนอ ๑๙,๗๐๐.๘๔

บาท ๑๙,๗๐๐.๘๔บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

153 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๐,๙๒๔.- ๑๐,๙๒๔.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๑๑๖๓/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ
ราคาท่ีเสนอ ๑๐,๙๒๔.๗๐

บาท ๑๐,๙๒๔.๗๐ บาท ของผู้ใช้ ๓๐/๑๐/๒๕๖

154 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓๗,๘๙๕.- ๓๗,๘๙๕.- เฉพาะเจาะจง ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๑๓๗๒/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ
ราคาท่ีเสนอ ๓๗,๘๙๕.๑๒

บาท ๓๗,๘๙๕.๑๒บาท ของผู้ใช้ 7/11/2561

155 ถ่านกระดุม ๒๐๓๒ ๘๕๖.- ๘๕๖.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๐๗๑๖/๒๕๖๒

จ านวน ๒๐ ก้อน ราคาท่ีเสนอ ๘๕๖.-บาท ๘๕๖.-บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

156 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๐,๒๘๒.- ๑๐,๒๘๒.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๑๔๘๕/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ๑๐,๒๘๒.๗๐บาท ๑๐,๒๘๒.๗๐บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561

157 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๗,๒๓๙.- ๗,๒๓๙.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๑๓๔๔/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ๗,๒๓๙.๖๒บาท ๗,๒๓๙.๖๒บาท ของผู้ใช้ 6/11/2561

158 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๗,๖๐๗.- ๗,๖๐๗.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๑๓๔๕/๒๕๖๒



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ๗,๖๐๗.๗๐ บาท ๗,๖๐๗.๗๐บาท ของผู้ใช้ 6/11/2561

159 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๑,๙๒๔.- ๒๑,๙๒๔.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๑๑๙๗/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ
ราคาท่ีเสนอ ๒๑,๙๒๔.๓๐
บาท ๒๑,๙๒๔.๓๐บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

160 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๑,๓๗๘.- ๒๑,๓๗๘.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๑๓๑๗/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ๒๑,๓๗๘.๖๐บาท ๒๑,๓๗๘.๖๐บาท ของผู้ใช้ 5/11/2561

161 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๕,๘๘๕.- ๕,๘๘๕.- เฉพาะเจาะจง บ.โฮเทค เทคโนโลย่ี โซลูนช่ัน
บ.โฮเทค เทคโนโลย่ี 

โซลูนช่ัน ตามความต้องการ ๐๑๓๑๕/๒๕๖๒

จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๕,๘๘๕.-บาท ๕,๘๘๕.-บาท ของผู้ใช้ 5/11/2561

162 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๕,๙๑๐.- ๑๕,๙๑๐.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๑๒๘๘/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ
ราคาท่ีเสนอ ๑๕,๙๑๐.๙๐ 
บาท ๑๕,๙๑๐.๙๐บาท ของผู้ใช้ 2/11/2561

163 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๕,๐๙๓.- ๕,๐๙๓.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๑๑๔๙/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๕,๐๙๓.๒๐ บาท ๕,๐๙๓.๒๐บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

164 ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด ๒A ๑๕,๘๔๐.- ๑๕,๘๔๐.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๑๔๖๗/๒๕๖๒

จ านวน ๘๐๐ ก้อน ราคาท่ีเสนอ ๑๕,๘๔๐.- บาท ๑๕,๙๔๐.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

165 ถ่านกระดุม CR ๒๐๓๒ ๒๑,๔๐๐.- ๒๑,๔๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๑๔๒๐/๒๕๖๒

จ านวน ๕๐๐ ก้อน ราคาท่ีเสนอ ๒๑,๔๐๐.-บาท ๒๑,๔๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

166 ฟองน  าส าหรับใส่ไมค์ชุด ๘,๑๘๕.- ๘,๑๘๕.- เฉพาะเจาะจง

บ.ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 
แอนด์ฯ

บ.ดีพีแอล ดีเวลลอป
เม้นท์ แอนด์ฯ ตามความต้องการ ๐๐๐๗๘/๒๕๖๒

จ านวน ๕๑ ชุด ราคาท่ีเสนอ๘,๑๘๕.๕๐ บาท ๘,๑๘๕.๕๐บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561

167 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๒,๙๔๗.- ๑๒,๙๔๗.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๑๗๑๓/๒๕๖๒

จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑๒,๙๔๗.-บาท ๑๒,๙๔๗.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2561

168 กล่องป้ายทางออกแบบหน้าเดียว ๘,๗๗๔.- ๘,๗๗๔.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๑๗๐๐/๒๕๖๒

จ านวน ๔ ชุด ราคาท่ีเสนอ๘,๗๗๔.- บาท ๘,๗๗๔.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2561

169 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๙,๑๙๑.- ๙๑๙๑- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๑๕๘๖/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ๙,๑๙๑.๓๐บาท ๙,๑๙๑.๓๐บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

170 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๗๗,๕๗๘.- ๗๗,๕๗๘.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๑๓๒๕/๒๕๖๒

จ านวน ๕ รายการ
ราคาท่ีเสนอ ๗๗,๕๗๘.๗๒

บาท ๗๗,๕๗๘.๗๒บาท ของผู้ใช้ 5/11/2561

171 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๕๘,๖๔๔.- ๕๘,๖๔๔.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๑๔๒๙/๒๕๖๒



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๕๘,๖๔๔.-บาท ๕๘,๖๔๔.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

172 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๙,๗๗๓.- ๑๙,๗๗๓.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๑๐๔๗/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ
ราคาท่ีเสนอ ๑๙,๗๗๓.๖๐

บาท ๑๙,๗๗๓.๖๐บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

173 น  ายาฟรีออน ๒๒ ๒๑,๔๐๐.- ๒๑,๔๐๐.- เฉพาะเจาะจง บ.แอร์ เทคนิคอล จ ากัด บ.แอร์ เทคนิคอล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๓๔๑/๒๕๖๒

จ านวน ๒ ถัง ราคาท่ีเสนอ ๒๑,๔๐๐.-บาท ๒๑,๔๐๐.- บาท ของผู้ใช้ 6/11/2561

174 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๓,๑๘๖.- ๒๓,๑๘๖.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๑๓๖๘/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ
ราคาท่ีเสนอ ๒๓,๑๘๖.๙๐

บาท ๒๓,๑๘๖.๙๐บาท ของผู้ใช้ 7/11/2561

175 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๓๐,๐๘๘.- ๓๐,๐๘๘.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๑๗๒๖/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ ราคท่ีเสนอ ๓๐,๐๘๘.๔๐บาท ๓๐,๐๘๘.๔๐บาท ของผู้ใช้ 19/11/2561

176 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๐,๘๔๕.- ๒๐,๘๔๕.- เฉพาะเจาะจง ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ร้าน ดับบลิว เค กรุ๊ป ตามความต้องการ ๐๑๖๔๔/๒๕๖๒

จ านวน ๑๐ รายการ
ราคาท่ีเสนอ ๒๐,๘๔๕.๗๔

บาท ๒๐,๘๔๕.๗๔บาท ของผู้ใช้ ๑๕/๑๑//๒๕๖๑

177 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๐,๗๗๙.- ๒๐,๗๗๙.- เฉพาะเจาะจง หจก. นฤเดช ซัพพลาย หจก. นฤเดช ซัพลาย ตามความต้องการ ๐๑๖๙๒/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ รายการ
ราคาท่ีเสนอ ๒๐,๗๗๙.๔๐ 
บาท ๒๐,๗๗๙.๔๐บาท ของผู้ใช้ 16/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

178 วัสดุงานบ้านงานครัว ๘๔,๖๔๐.- ๘๔,๖๔๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๑๓๑๖/๒๕๖๒

จ านวน ๕ รายการ
ราคาท่ีเสนอ ๘๔,๖๔๐.๘๐

บาท ๘๔,๖๔๐.๘๐บาท ของผู้ใช้ 5/11/2561

179 ถ้วยน  าด่ืมกระดาษปลายแหลม ๑๐,๙๗๘.- ๑๐,๙๗๘.- เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น พี เค มาสเตอร์แพลนฯ
บ.เอ็น พี เค มาสเตอร์แพ

ลนฯ ตามความต้องการ ๐๑๓๒๙/๒๕๖๒

จ านวน ๕๔,๐๐๐ ใบ
ราคาท่ีเสนอ ๑๐,๙๗๘.๒๐
บาท ๑๐,๙๗๘.๒๐ บาท ของผู้ใช้ 5/11/2561

180 ผงซักฟอกโปร๔๕๐กรัม ๑๒,๑๗๑.- ๑๒,๑๗๑.- เฉพาะเจาะจง บ.สหพัฒนพิบูลย์ จ ากัด บ.สหพัฒนพิบูลย์ จ ากัด ตามความต้องการ ๐๐๗๑๘/๒๕๖๒

จ านวน ๒๕ หีบ
ราคาท่ีเสนอ ๑๒,๑๗๑.๒๕ -
บาท ๑๒,๑๗๑.๒๕ บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

181 วัสดุงานบ้านงานครัว ๖๑,๙๕๙.- ๖๑,๙๕๙.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๑๑๙๖/๒๕๖๒

จ านวน ๙ รายการ
ราคาท่ีเสนอ ๖๑,๙๕๙.๑๘

บาท ๖๑,๙๕๙.๑๘ บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

182 วัสดุงานบ้านงานครัว ๑๒,๒๙๕.- ๑๒,๒๙๕.- เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ ๐๑๑๗๓/๒๕๖๒

จ านวน ๓ รายการ
ราคาท่ีเสนอ ๑๒,๒๙๕.๒๐ 
บาท ๑๒,๒๙๕.๒๐ บาท ของผู้ใช้ 31/10/2561

183 ผ้าอนามัยซอฟทิน่าห่วง ๓๔,๕๖๐.- ๓๔,๕๖๐.- เฉพาะเจาะจง

บ.แซนนิต้า อินเตอร์เนช่ัน
แนลฯ

บ.แซนนิต้า อินเตอร์
เนช่ันแนลฯ ตามความต้องการ ๐๑๖๘๓/๒๕๖๒

จ านวน ๓๐ หีบ ราคาท่ีเสนอ ๓๔,๕๖๐.-บาท ๓๔,๕๖๐.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

184 วัสดุงานบ้านงานครัว ๙๐,๖๘๐.- ๙๐,๖๘๐.- เฉพาะเจาะจง บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ฯ
บ.กอบทองโพลีแพค 

๒๐๐๔ ฯ ตามความต้องการ ๐๑๕๘๙/๒๕๖๒

จ านวน ๕ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๙๐,๖๘๐.-บาท ๙๐,๖๘๐.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

185 กระดาษม้วนเทนเตอร์ แพ็ค ๒๔ ๒๙,๒๗๕.- ๒๙,๒๗๕.- เฉพาะเจาะจง
บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล 

จ ากัด
บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล 

จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๖๓๐/๒๕๖๑

จ านวน ๗,๒๐๐ม้วน
ราคาท่ีเสนอ ๒๙,๒๗๕.๒๐

บาท ๒๙,๒๗๕.๒๐ บาท ของผู้ใช้ 15/11/2561

186 ถุงพลาสติกใส่ขยะติดเชื อสีแดง ๕๔,๕๗๐.- ๕๔,๕๗๐.- เฉพาะเจาะจง
บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล 

จ ากัด
บ.แบล็ค แบค แพค รี

ไซเคิล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๔๗๐/๒๕๖๒

๓๖x๓๖" จ านวน ๑,๐๐๐ กก. ราคาท่ีเสนอ๕๔,๕๗๐.-บาท ๕๔,๕๗๐.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561

187 วัสดุงานบ้านงานครัว ๑๒,๘๙๑.- ๑๒,๘๙๑.- เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ ๐๑๗๒๗/๒๕๖๒

จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๑๒,๘๙๑.-บาท ๑๒,๘๙๑.-บาท ของผู้ใช้ 19/11/2561

188 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีด า ๑๕x๒๔" ๕๖,๑๗๕.- ๕๖,๑๗๕.- เฉพาะเจาะจง
บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล 

จ ากัด
บ.แบล็ค แบค แพค รี

ไซเคิล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๖๘๘/๒๕๖๒

จ านวน ๑,๕๐๐ กก. ราคาท่ีเสนอ ๕๖,๑๗๕.-บาท ๕๖,๑๗๕.-บาท ของผู้ใช้ 19/11/2561

189 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีแดง ๓๖x๓๖" ๕๔,๕๗๐.- ๕๔,๕๗๐.- เฉพาะเจาะจง

บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล 
จ ากัด

บ.แบล็ค แบค แพค รี
ไซเคิล จ ากัด ตามความต้องการ ๐1583/๒๕๖๒



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๑,๐๐๐ กก. ราคาท่ีเสนอ  ๕๔,๕๗๐.-บาท ๕๔,๕๗๐.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

190 วัสดุงานบ้านงานครัว ๙๙,๗๒๔.- ๙๙,๗๒๔.- เฉพาะเจาะจง

บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเทอร่ิง 
จ ากัด

บ.พัสภัณฑ์ แมนูแฟคเท
อร่ิง จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๓๔๖/๒๕๖๒

จ านวน ๒ รายการ ราคท่ีเสนอ๙๙,๗๒๔.-บาท ๙๙,๗๒๔.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2561

191 ถังขยะพลาสติกมีฝาปิดฯ ๑,๔๑๒.- ๑,๔๑๒.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์ยน 2000 ตามความต้องการ ๐๑๗๑๗/๒๕๖๒

จ านวน ๒ ใบ ราคาท่ีเสนอ ๑,๔๑๒.๔๐บาท ๑,๔๑๒.๔๐บาท ของผู้ใช้ 19/11/2561

192 สายยางใส แบบหนา ๓/๔" ๔,๔๙๔.- ๔,๔๙๔.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๑๘๑๒/๒๕๖๒

จ านวน ๒ ม้วน ราคาท่ีเสนอ ๔,๔๙๔.-บาท ๔,๔๙๔.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2561

193 แก้วน  าพลาสติกพร้อมฝาฯ ๑๕,๔๐๘.- ๑๕,๔๐๘.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๑๔๙๒/๒๕๖๒

จ านวน ๓,๐๐๐ใบ ราคาท่ีเสนอ ๑๕,๔๐๘.-บาท ๑๕,๔๐๘.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561

194 G-๑ น  ายาโฟมฉีดฯ ๒๕,๐๓๘.- ๒๕,๐๓๘.- เฉพาะเจาะจง บ.กรีนแฟมิล่ี จ ากัด บ.กรีนแฟมิล่ี จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๗๒๔/๒๕๖๒

จ านวน ๖๐ แกลลอน ราคาท่ีเสนอ ๒๕,๐๓๘.-บาท ๒๕,๐๓๘.-บาท ของผู้ใช้ 19/11/2561

195 ลังฝาคู่ใหญ่ขนาด ๗๕ลิตร ๓๗,๔๕๐.- ๓๗,๔๕๐.- เฉพาะเจาะจง

บ.เรืองวาแสตนดาร์ด 
อินดัสตร้ี

บ.เรืองวาแสตนดาร์ด 
อินดัสตร้ี ตามความต้องการ ๐๑๕๖๓/๒๕๖๒

จ านวน ๑๐๐ ใบ ราคาท่ีเสนอ ๓๗,๔๕๐.-บาท ๓๗,๔๕๐.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

196 ท่ีนอนฟองน  าอัดแน่นพิเศษ ๗๓,๐๒๗.- ๗๓,๐๒๗.- เฉพาะเจาะจง บ.ท่ีนอนพญาไท (1407)
บ.ท่ีนอนพญาไท (๑๔๐๗)

 จ ากัด ตามความต้องการ ๐๐๐๐๗/๒๕๖๒

จ านวน ๓๕ หลัง
ราคาท่ีเสนอ ๗๓,๐๒๗.๕๐

บาท ๗๓,๐๒๗.๕๐บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561

197 วัสดุงานบ้านงานครัว ๓๓,๙๐๓.- ๓๓,๙๐๓.- เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ ๐๐๓๓๑/๒๕๖๒

จ านวน ๕ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๓๓,๙๐๓.-บาท ๓๓,๙๐๓.-บาท ของผู้ใช้ 11/10/2561

198 วัสดุงานบ้านงานครัว ๔,๖๖๗.- ๔,๖๖๗.- เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ ๐๐๗๕๔/๒๕๖๒

จ านวน ๔ รายการ ราคาท่ีเสนอ๔,๖๖๗.๐๔ บาท ๔,๖๖๗.๐๔ บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

199 กระดาษแบบม้วนใหญ่ ๗๕,๐๐๐.- ๗๕,000.- เฉพาะเจาะจง

บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล 
จ ากัด

บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล 
จ ากัด ตามความต้องการ ๐๐๔๖๑/๒๕๖๒

จ านวน ๑๕๐ หีบ ราคาท่ีเสนอ ๗๕,๐๐๐.-บาท ๗๕,๐๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

200 ผ้ายาง ๒ หน้า๕๔x๔๐ หลา ๑,๙๙๐- ๑,๙๙๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๐๐๙๖/๒๕๖๒

จ านวน ๒ ม้วน ราคาท่ีเสนอ ๑,๙๙๐.๒๐ บาท ๑,๙๙๐.๒๐ บาท ของผู้ใช้ 6/10/2561

201 เกลือป่น (ล้างเคร่ืองกรองน  า) ๔๒๘.- ๔๒๘.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๐๗๑๗/๒๕๖๒

จ านวน ๕๐ กก. ราคาท่ีเสนอ ๔๒๘.-บาท ๔๒๘.-บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

202 น  าสัมสายชู ขนาด ๗๐๐ มล. ๒๕๖.- ๒๕๖.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๐๗๕๘/๒๕๖๒



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๑๒ ขวด ราคาท่ีเสนอ ๒๕๖.๘๐บาท ๒๕๖.๘๐บาท ของผู้ใช้ 19/10/2561

203 บันไดอลูมินียม 3 ชั น ๕๑๓.- ๕๑๓.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๐๗๓๐/๒๕๖๒

จ านวน ๑ ตัว ราคาท่ีเสนอ ๕๑๓.๖๐บาท ๕๑๓.๖๐บาท ของผู้ใช้ 22/10/2561

204 วัสดุงานบ้านงานครัว ๒,๔๖๑.- ๒,๔๖๑.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๐๓๘๓/๒๕๖๒

จ านวน ๓ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒,๔๖๑.-บาท ๒,๔๖๑.-บาท ของผู้ใช้ 12/10/2561

205 ท่ีวางของสแตนเลสแบบเข้ามุน ๑,๙๒๖.- ๑,๙๒๖.- เฉพาะเจาะจง หจก. วิชิตอิมปอร์ต หจก. วิชิตอิมปอร์ต ตามความต้องการ ๐๐๓๘๐/๒๕๖๑

จ านวน ๒ อัน ราคาท่ีเสนอ ๑,๙๒๖.-บาท ๑,๙๒๖.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

206 เกลือป่น (ล้างเคร่ืองกรองน  า) ๒,๑๔๐.- ๒,๑๔๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๑๐๔๙/๒๕๖๒

จ านวน ๒๕๐ กก. ราคาท่ีเสนอ ๒,๑๔๐.-บาท ๒,๑๔๐.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

207 ผ้าพลาสติกกว้าง ๑.๘๐เมตรฯ ๒,๔๐๐.- ๒,๔๐๐.- เฉพาะเจาะจง หจก.ปรีชาผ้าม่าน หจก. ปรีชาผ้าม่าน ตามความต้องการ ๐๑๐๙๑/๒๕๖๑

จ านวน ๑๒ ผืน ราคาท่ีเสนอ ๒,๔๐๐.-บาท ๒,๔๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

208 กล่องพลาสติกมีฝาปิดล็อค ๓,๐๘๑.- ๓,๐๘๑.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๑๑๐๑/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒ ใบ ราคาท่ีเสนอ ๓,๐๘๑.๖๐บาท ๓,๐๘๑.๖๐บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

209 โฟมอัด หนา ๕ มม. ๒,๒๔๗.- ๒,๒๕๗.- เฉพาะเจาะจง หจก. อุดมสาส์น หจก. อุดมสาส์น ตามความต้องการ ๐๑๑๖๔/๒๕๖๑

จ านวน ๕๐ แผ่น ราคาท่ีเสนอ ๒,๒๔๗.-บาท ๒,๒๔๗.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

210 วัสดุงานบ้านงานครัว ๖,๙๐๑.- ๖,๙๐๑.- เฉพาะเจาะจง บ.ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทยแลนด์)
บ.ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทย

แลนด์) ตามความต้องการ ๐๑๐๔๖/๒๕๖๒

จ านวน ๔ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๖,๙๐๑.๕๐บาท ๖,๙๐๑.๕๐บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

211 วัสดุงานบ้านงานครัว ๘๐,๘๖๖.- ๘๐,๘๖๖.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๑๔๗๔/๒๕๖๒

จ านวน ๙ รายการ
ราคาท่ีเสนอ ๘๐,๘๖๖.๕๔

บาท ๘๐,๘๖๖.๕๔ บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561

212 น  ายาท าความสะอาดทีโพล์ ๗๓,๘๓๐.- ๗๓,๘๓๐.- เฉพาะเจาะจง บ.เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ัน ฯ บ.เชอร์วู้ด คอร์ปอเรช่ันฯ ตามความต้องการ ๐๑๔๗๑/๒๕๖๒

จ านวน ๖๐๐ แกลลอน ราคาท่ีเสนอ ๗๓,๘๓๐.-บาท ๗๓,๘๓๐.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561

213 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น ๑ ชั น ๙๔,๕๐๐.- ๙๔,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง
บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล 

จ ากัด
บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล 

จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๔๖๓/๒๕๖๒

จ านวน ๑๕๐ หีบ ราคาท่ีเสนอ ๙๔,๕๐๐.-บาท ๙๔,๕๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561

214 วัสดุงานบ้านงานครัว ๓๕,๕๔๑.- ๓๕,๕๔๑.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๐๔๕๙/๒๕๖๒

จ านวน ๕ รายการ
ราคาท่ีเสนอ ๓๕,๕๔๑.๑๒

บาท ๓๕,๕๔๑.๑๒บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

215 วัสดุงานบ้านงานครัว ๑๓,๘๒๗.- ๑๓,๘๒๗.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๐๘๐๔/๒๕๖๒

จ านวน ๖ รายการ ราคาท่ีเสนอ๑๓,๘๒๗.๔๘บาท ๑๓,๘๒๗.๔๘ บาท ของผู้ใช้ 22/10/2562

216 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น ๑ ชั น ๙๔,๕๐๐.- ๙๔,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง
บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล 

จ ากัด
บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล 

จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๖๘๖/๒๕๖๒

จ านวน ๑๕๐ หีบ ราคาท่ีเสนอ ๙๔,๕๐๐.-บาท ๙๔,๕๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

217 วัสดุงานบ้านงานครัว ๑๐,๑๒๙- ๑๐,๑๒๙.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๑๕๘๕/๒๕๖๒

จ านวน ๓ รายการ
ราคาท่ีเสนอ ๑๐,๑๒๙.๒๘

บาท ๑๐,๑๒๙.๒๘ บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

218 วัสดุงานบ้านงานครัว ๘๓,๘๕๖.- ๘๓,๘๕๖.- เฉพาะเจาะจง บ.รอยัล ปอร์ซเลน จ ากัด บ.รอยัล ปอร์ซเลน จ ากัด ตามความต้องการ ๐๐๐๐๙/๒๕๖๒

จ านวน ๘ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๘๓,๘๔๖.-บาท ๘๓,๘๔๖.-บาท ของผู้ใช้ 5/10/2561

219 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีด า ๑๕x๒๔" ๕๖,๑๗๕.- ๕๖,๑๗๕.- เฉพาะเจาะจง

บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล 
จ ากัด

บ.แบล็ค แบค แพค รี
ไซเคิล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๔๓๒/๒๕๖๒

จ านวน ๑,๕๐๐ กก. ราคาท่ีเสนอ ๕๖,๑๗๕.-บาท ๕๖,๑๗๕.- บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

220 ถุงพลาสติกใส่ขยะสีแดง ๑๕x๒๔" ๖๕,๔๘๔.- ๖๕,๔๘๔.- เฉพาะเจาะจง

บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล 
จ ากัด

บ.แบล็ค แบค แพค รี
ไซเคิล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๕๗๕/๒๕๖๒

จ านวน ๑,๒๐๐ กก. ราคาท่ีเสนอ ๖๕,๔๘๔.-บาท ๖๕,๔๘๔.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561

221 เกลือป่น (ล้างเคร่ืองกรองน  า) ๒,๑๔๐.- ๒,๑๔๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๑๔๓๖/๒๕๖๒

จ านวน ๒๕๐ กก. ราคาท่ีเสนอ ๒,๑๔๐.-บาท ๒,๑๔๐.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

222 ผงซักฟอกโปร๔๕๐กรัม ๒๔,๓๔๒.- ๒๔,๓๔๒.- เฉพาะเจาะจง บ.สหพัฒนพิบูลย์ จ ากัด บ.สหพัฒนพิบูลย์ จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๔๖๕/๒๕๖๒

จ านวน ๕๐ หีบ
ราคาท่ีเสนอ ๒๔,๓๔๒.๕๐

บาท ๒๔,๓๔๒.๕๐บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561

223 น  าส้มสายชู ขนาด ๑๐๐๐ มล. ๒๐๕.- ๒๐๕.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๑๓๔๓/๒๕๖๒



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๖ ขวด ราคาท่ีเสนอ ๒๐๕.๔๔ บาท ๒๐๕.๔๔บาท ของผู้ใช้ 7/11/2561

224 กระดาษเช็ดมือแบบแผ่น๑ ชั น ๙๔,๕๐๐.- ๙๔,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง

บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล 
จ ากัด

บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล 
จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๓๔๓/๒๕๖๒

จ านวน ๑๕๐ หีบ ราคาท่ีเสนอ ๙๔,๕๐๐.-บาท ๙๔,๕๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2561

225 วัสดุงานบ้านงานครัว ๑๔,๘๓๐.- ๑๔,๘๓๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๑๗๒๘/๒๕๖๒

จ านวน ๔ รายการ
ราคาท่ีเสนอ ๑๔,๘๓๐.๕๖

บาท ๑๔,๘๓๐.๕๖บาท ของผู้ใช้ 19/11/2561

226 วัสดุงานบ้านงานครัว ๑๒,๐๐๖.- ๑๒,๐๐๖.- เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญพานิช ร้าน เจริญพานิช ตามความต้องการ ๐๑๒๓๒/๒๕๖๒

จ านวน ๖ รายการ
ราคาท่ีเสนอ ๑๒,๐๐๖.๖๐

บาท ๑๒,๐๐๖.๖๐บาท ของผู้ใช้ 15/11/2561

227 วัสดุงานบ้านงานครัว ๓๐,๑๙๐.- ๓๐,๑๙๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ ๐๑๕๘๔/๒๕๖๒

จ านวน ๔ รายการ
ราคาท่ีเสนอ ๓๐,๑๙๐.๘๐

บาท ๓๐,๑๙๐.๘๐บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

228 วัสดุงานบ้านงานครัว ๒๗,๓๒๖.- ๒๗,๓๒๖.- เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ร้าน รุ่งเรืองทวีกิจ ตามความต้องการ ๐๑๖๕๑/๒๕๖๒

จ านวน ๔ รายการ
ราคาท่ีเสนอ ๒๗,๓๒๖.๔๐

บาท ๒๗,๓๒๖.๔๐บาท ของผู้ใช้ 15/11/2561

229 ถ้วยน  าด่ืมกระดาษปลายแหลม ๑๐,๙๗๘.- ๑๐,๙๗๘.- เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น พี เค มาสเตอร์แพลนฯ
บ.เอ็น พี เค มาสเตอร์แพ

ลนฯ ตามความต้องการ ๐๑๖๖๕/๒๕๖๒



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๕๔,๐๐๐ ใบ
ราคาท่ีเสนอ ๑๐,๙๗๘.๒๐

บาท ๑๐,๙๗๘.๒๐ บาท ของผู้ใช้ 15/11/2561

230 น  ายาท าความสะอาดพื น Floor ๑๙,๒๖๐.- ๑๙,๒๖๐.- เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น พี เค มาสเตอร์แพลนฯ
บ.เอ็น พี เค มาสเตอร์แพ

ลนฯ ตามความต้องการ ๐๑๖๓๑/๒๕๖๒

จ านวน ๑๕๐ แกลลอน ราคาท่ีเสนอ ๑๙,๒๖๐.-บาท ๑๙,๒๖๐.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2561

231 วัสดุงานบ้านงานครัว ๔๑,๙๔๔.- ๔๑,๙๔๔.- เฉพาะเจาะจง บ.ท่ีนอนพญาไท (1407)
บ.ท่ีนอนพญาไท (๑๔๐๗)

 จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๓๙๒/๒๕๖๒

จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๔๑,๙๔๔.-บาท ๔๑,๙๔๔.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2561

232 วัสดุงานบ้านงานครัว ๒๕,๕๕๕.- ๒๕,๕๕๕.- เฉพาะเจาะจง บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ฯ
บ.กอบทองโพลีแพค 

๒๐๐๔ ฯ ตามความต้องการ ๐๑๑๔๘/๒๕๖๒

จ านวน ๔ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๕,๕๕๕.-บาท ๒๕,๕๕๕.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

233 วัสดุงานบ้านงานครัว ๒๕,๕๕๕.- ๒๕,๕๕๕.- เฉพาะเจาะจง บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ฯ
บ.กอบทองโพลีแพค 

๒๐๐๔ ฯ ตามความต้องการ ๐๑๑๔๘/๒๕๖๒

จ านวน ๔ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๒๕,๕๕๕.-บาท ๒๕,๕๕๕.-บาท ของผู้ใช้ 30/10/2561

234 เสื อพลาสติกกันเป้ือน ๘๐,๐๐๐.- ๘๐,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง บ.กอบทองโพลีแพค 2004 ฯ
บ.กอบทองโพลีแพค 

๒๐๐๔ ฯ ตามความต้องการ ๐๑๐๔๕/๒๕๖๒



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๒๐,๐๐๐ ตัว ราคาท่ีเสนอ ๘๐,๐๐๐.-บาท ๘๐,๐๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

235 สเปรย์ปรับอากาศ ๔๔,๐๐๐.- ๔๔,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง บ.อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จ ากัด บ.อี เอ็ม ซี อิมเมกซ์ จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๕๘๗/๒๕๖๒

จ านวน ๔๐๐ กระป๋อง ราคาท่ีเสนอ ๔๔,๐๐๐.-บาท ๔๔,๐๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

236 วัสดุงานบ้านงานครัว ๘๐,๘๙๒.- ๘๐,๘๙๒.- เฉพาะเจาะจง

บ.แบล็ค แบค แพค รีโซเคิล 
จ ากัด

บ.แบล็ค แบค แพค รี
ไซเคิล จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๓๔๓/๒๕๖๒

จ านวน ๒ รายการ ราคาท่ีเสนอ ๘๐,๘๙๒.-บาท ๘๐,๘๙๒.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2561

237 เกลือเม็ดอย่างดี ๑,๙๒๖.- ๑,๙๒๖.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๑๔๓๙/๒๕๖๒

จ านวน ๑๒๐ กก. ราคาท่ีเสนอ ๑,๙๒๖.-บาท ๑,๙๒๖.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

238 กระดาษช าระแบบม้วนใหญ่ ๙๕,๐๐๐.- ๙๕,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง

บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล 
จ ากัด

บ.วันธัชช์ โปรเฟสช่ันนัล 
จ ากัด ตามความต้องการ ๐๑๔๒๖/๒๕๖๒

จ านวน ๑๙๐ หีบ ราคาท่ีเสนอ ๙๕,๐๐๐.-บาท ๙๕,๐๐๐.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

239 กระดาษเอนกประสงค์ ๑๘,๗๒๕.- ๑๘,๗๒๕.- เฉพาะเจาะจง บ. กรีนแฟมิล่ี จ ากัด บ.กรีนแฟมิล่ี จ ากัด ตามความต้องการ ๐๐๔๖๒/๒๕๖๒

จ านวน ๑๐ กล่อง ราคาท่ีเสนอ ๑๘,๗๒๕.-บาท ๑๘,๗๒๕.-บาท ของผู้ใช้ 16/10/2561

240 ถังขยะสแตนเลสแบบเท้าเหยียบ ๒๙,๘๐๐.- ๒๙,๘๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ ๐๐๕๓๘/๒๕๖๒



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน ๑๐ ใบ ราคาท่ีเสนอ ๓๑,๘๘๖.-บาท ๓๑,๘๘๖.-บาท ของผู้ใช้ 18/10/2561

241 จ้างเหมาบริการ 45,200 45,200 เฉพาะเจาะจง
บริษัท นิติพงษ์ไพบูลย์ทราน

สปอร์ต จ ากัด
บริษัท นิติพงษ์ไพบูลย์ท

รานสปอร์ต จ ากัด ตามความต้องการ 01361/2562

จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 45,200.- บาท 45,200.- บาท ของผู้ใช้ 6/11/2561
242 จ้างเหมาบริการ 12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง นายทิชากร เอ่ียมสอาด นายทิชากร เอ่ียมสอาด ตามความต้องการ 014/2562

จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 12,500.- บาท 12,500.- บาท ของผู้ใช้ 6/11/2561
243 จ้างเหมาจัดสถานท่ี 2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง นางขวัญใจ ดาราฉาย นางขวัญใจ ดาราฉาย ตามความต้องการ 01446/2562

จ านวน 11 คร้ัง  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 2,200.- บาท 2,200.- บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561
244 จ้างเหมาตรวจรายงานวิจัย 70,000 70,000 เฉพาะเจาะจง นายดุสิต สุจิรารัตน์ นายดุสิต สุจิรารัตน์ ตามความต้องการ 00944/2562

จ านวน 35 เร่ือง  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 70,000.- บาท 70,000.- บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

245 จ้างเหมาบริการ 8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง นายศุภวัฒน์ ธัชศฤงคารสกุล
นายศุภวัฒน์ ธัชศฤงคาร

สกุล ตามความต้องการ 015/2562

จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท 8,500.- บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561
246 จ้างเหมาผลิตหนังสือ 48,150 48,150 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด บริษัท ออฟเซ็ท จ ากัด ตามความต้องการ 01484/2562

จ านวน 1,000 เล่ม  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 48,150.- บาท 48,150.- บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

247 จ้างเหมาบริการ 57,350 57,650 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ เพ็ชรศิลา นายกิตติศักด์ิ เพ็ชรศิลา ตามความต้องการ 016/2562

จ านวน 2 รายการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 57,650.- บาท 57,650.- บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561

248 ซ้ือน้ ายา Serum Interleukin 52,430 52,430 เฉพาะเจาะจง
บริษัท กู๊ด ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด
บริษัท กู๊ด ฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด ตามความต้องการ 019/2562

(IL-6 ELECSYS) จ านวน 2 กล่อง  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 52,430.- บาท 52,430.- บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

249 จ้างเหมาสกัด DNA 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชา ลีลาเทพินทร์
นางสาวณัฐชา ลีลา

เทพินทร์ ตามความต้องการ 018/2562

จ านวน 150 ตัวอย่าง  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท 7,500.- บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

250 จ้างเหมาท า Real time PCR 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัฏฐา ผดุงวัฒนะโชค
นางสาวนัฏฐา ผดุงวัฒนะ

โชค ตามความต้องการ 017/2562

จ านวน 150 ตัวอย่าง  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท 7,500.- บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

251 จ้างเหมาตรวจ Serum Interleukin-6 11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิฤทธ์ิ เชาวน์เลิศ นายอิทธิฤทธ์ิ เชาวน์เลิศ ตามความต้องการ 020/2562

จ านวน 110 ตัวอย่าง  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 11,000.- บาท 11,000.- บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

252 เช่าเร่ืองเสียงและอุปกรณ์ใน 47,500 47,500 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ละเอียด 2516 ที

แอนด์ที จ ากัด
บริษัท ละเอียด 2516 

ทีแอนด์ที จ ากัด ตามความต้องการ 01988/2562

การสัมนา จ านวน 1 โครงการ  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 47,500.- บาท 47,500.- บาท ของผู้ใช้ 30/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

253 จ้างเหมายานพาหนะ (รถบัส) 14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง นายปิยะ สุอุทัย นายปิยะ สุอุทัย ตามความต้องการ 01777/2562

จ านวน 1 คัน  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 14,000.- บาท 14,000.- บาท ของผู้ใช้ 21/11/2561

254 จ้างเหมาจัดท าเอกสาร 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ มหาวรรณ์
นางสาวกนกวรรณ 

มหาวรรณ์ ตามความต้องการ 00626/262

 จ านวน 35 ชุด  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท 7,000.- บาท ของผู้ใช้ 1/11/2561

255 ซ้ือน้ ายา Serum Interleukin 53,430 53,430 เฉพาะเจาะจง
บริษัท กู๊ด ฟาร์มาซูติคอล 

จ ากัด
บริษัท กู๊ด ฟาร์มาซูติคอล

 จ ากัด ตามความต้องการ 019/2562

(IL-6 ELECSYS) จ านวน 2 กล่อง  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 53,430.- บาท 53,430.- บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

256 ซ้ือน้ ายา Real time PCR by FTD 86,750 86,750 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เจเนอรัล ไซเอนซ์ เอ็น

เตอร์ไพรส์ จ ากัด
บริษัท เจเนอรัล ไซเอนซ์ 

เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ตามความต้องการ 023/2562

(FTD Epstein-Barr Virs,32test) 
จ านวน 5 กล่อง  ม.56(2)(ข) ราคาท่ีเสนอ 86,750.- บาท 86,750.- บาท ของผู้ใช้ 21/11/2561

257 วัสดุแบบพิมพ์ 86,000.00 86,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 

จ ากัด
บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972

 จ ากัด ราคาเหมาะสม 01239/2562

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ  86,000.-บาท 86,000.-บาท 1/11/2561
258 วัสดุก่อสร้าง ประปา 32,956.00 32,956.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนมาร์ท จ ากัด บริษัท แซนมาร์ท จ ากัด ตามความต้องการ 01285/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  32,956.-บาท  32,956.-บาท ของผู้ใช้ 1/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

259 วัสดุก่อสร้าง ประปา 11,684.40 11,684.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนมาร์ท จ ากัด บริษัท แซนมาร์ท จ ากัด ตามความต้องการ 01292/2562

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  11,684.40.-
บาท  11,684.40.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2561

260 วัสดุก่อสร้าง ประปา 93,250.20 93,250.20 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิม

ปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 01336/2562

จ านวน 7 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  93,250.20.-
บาท  93,250.20.-บาท 5/11/2561

261 วัสดุแบบพิมพ์ 86,000.00 86,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 

จ ากัด
บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972

 จ ากัด ราคาเหมาะสม 01239/2561

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ  86,000.-บาท 86,000.-บาท 1/11/2561
262 วัสดุก่อสร้าง ประปา 15,225.00 15,225.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โรจน์ธ ารงค์ กรุ๊ป ร้าน โรจน์ธ ารงค์ กรุ๊ป ตามความต้องการ 01452/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 15,225.-บาท 15,225.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

263 วัสดุก่อสร้าง ประปา 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอเตอร์ 

ชอยซ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอเตอร์

 ชอยซ ตามความต้องการ 01454/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  7,490.-บาท  7,490.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

264 วัสดุก่อสร้าง ประปา 43,335.00 43,335.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด 
คอนโทรส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด

บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด
 คอนโทรส์ (ประเทศไทย)

 จ ากัด ตามความต้องการ 01455/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  43,335.-บาท  43,335.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

265 วัสดุแบบพิมพ์ 70,887.50 70,887.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูบิเทค โซลูช่ัน จ ากัด
บริษัท ยูบิเทค โซลูช่ัน 

จ ากัด ตามความต้องการ 01456/2562

จ านวน 4 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  70,887.50 
บาท  70,887.50 บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

266 วัสดุก่อสร้าง ประปา 28,634.00 28,634.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 01403/2562

จ านวน 16 รายการ ราคาท่ีเสนอ 26,634.-บาท 26,634.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

267 วัสดุแบบพิมพ์ 99,403.00 99,403.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 

จ ากัด
บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972

 จ ากัด ราคาเหมาะสม 01397/2562

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,403.-บาท 99,403.-บาท 8/11/2461

268 วัสดุแบบพิมพ์ 85,500.00 85,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 

จ ากัด
บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972

 จ ากัด ราคาเหมาะสม 01334/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  85,500.-บาท  85,500.-บาท 5/112561
269 วัสดุก่อสร้าง ประปา 15,225.00 15,225.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โรจน์ธ ารงค์ กรุ๊ป ร้าน โรจน์ธ ารงค์ กรุ๊ป ตามความต้องการ 01452/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  15,225.-บาท  15,225.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

270 วัสดุแบบพิมพ์ 35,952.00 35,952.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูบิเทค โซลูช่ัน จ ากัด
บริษัท ยูบิเทค โซลูช่ัน 

จ ากัด ตามความต้องการ 01488/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  35,952.-บาท  35,952.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561
271 วัสดุแบบพิมพ์ 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พร้ินท์ เซ็นเตอร์ ร้าน พร้ินท์ เซ็นเตอร์ ตามความต้องการ 01487/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  11,770.-บาท  11,770.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561
272 วัสดุแบบพิมพ์ 73,500.00 73,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยการพิมพ์ ร้าน ไทยการพิมพ์ ราคาเหมาะสม 01518/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  73,500.-บาท 73,500.-บาท 12/11/2561
273 วัสดุแบบพิมพ์ 86,500.00 86,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อมรค้า ร้าน อมรค้า ราคาเหมาะสม 01519/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  86,500.-บาท  86,500.-บาท 12/11/2561

274 วัสดุก่อสร้าง ประปา 38,480.80 38,480.80 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิม

ปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ตามความต้องการ 01521/2562

จ านวน 18 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  38,480.80.-
บาท  38,480.80.-บาท ของผู้ใช้ 12/11/2561

275 วัสดุแบบพิมพ์ 14,659.00 14,659.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บิสซิเนส การพิมพ์ ร้าน บิสซิเนส การพิมพ์ ตามความต้องการ 01639/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  14,659.-บาท  14,659.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

276 วัสดุแบบพิมพ์ 43,000.00 43,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ตามความต้องการ 01702/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  43,000.-บาท  43,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2561

277 วัสดุแบบพิมพ์ 76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง
ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ 

พร้ินต้ิง ราคาเหมาะสม 01733/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  76,000.-บาท  76,000.-บาท 19/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

278 วัสดุแบบพิมพ์ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 

จ ากัด
บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972

 จ ากัด ราคาเหมาะสม 01732/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  72,000.-บาท 72,000.-บาท 19/11/2561

279 วัสดุก่อสร้าง ประปา 6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช 

ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช

 ซัพพลาย ตามความต้องการ 01725/2562

จ านวน 7 รายการ ราคาท่ีเสนอ  6,009.- บาท  6,009.- บาท ของผู้ใช้ 19/11/2561

280 วัสดุก่อสร้าง ประปา 88,968.36 88,968.36 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิม

ปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 01723/2561

จ านวน 21 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  88,968.36 
บาท  88,968.36 บาท 19/112561

281 วัสดุก่อสร้าง ประปา 27,616.00 27,626.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ร้าน เพ่ิมพูนการค้า ตามความต้องการ 01722/2562

จ านวน 23 รายการ ราคาท่ีเสนอ  27,616.-บาท  27,616.-บาท ของผู้ใช้ 19/11/2561

282 วัสดุก่อสร้าง ประปา 42,787.32 42,787.32 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิม

ปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 01736/2562

จ านวน 9 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  42,787.32 
บาท  42,787.32 บาท เหตุผลท่ีคัดเลือก 20/11/2561

283 วัสดุแบบพิมพ์ 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 

จ ากัด
บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972

 จ ากัด ราคาเหมาะสม 01735/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  67,500.-บาท  67,500.-บาท 20/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

284 วัสดุก่อสร้าง ประปา 11,668.35 11,668.35 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช 

ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นฤเดช

 ซัพพลาย ตามความต้องการ 01737/2562

จ านวน 11 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  11,668.35 
บาท  11,668.35 บาท ของผู้ใช้ 21/11/2561

285 วัสดุแบบพิมพ์ 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972 

จ ากัด
บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป 1972

 จ ากัด ราคาเหมาะสม 01735/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  67,500.-บาท  67,500.-บาท 20/11/2561
286 วัสดุแบบพิมพ์ 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ร้าน บางกอกพร้ินต้ิง ราคาเหมาะสม 01796/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  87,000.-บาท  87,000.-บาท 21/11/2561
287 วัสดุแบบพิมพ์ 89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อมรค้า ร้าน อมรค้า ราคาเหมาะสม 01797/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  89,000.-บาท  89,000.-บาท 21/11/2561

288 วัสดุแบบพิมพ์ 72,250.00 72,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ พร้ินต้ิง
ร้าน ริชช่ี ดีไซน์ แอนด์ 

พร้ินต้ิง ราคาเหมาะสม 02028/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  72,250.-บาท  72,250.-บาท 30/11/2561

289 วัสดุก่อสร้าง ประปา 86,332.48 86,332.48 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิม

ปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 02018/2562

จ านวน 15 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  86,332.48 
บาท  86,332.48.-บาท 30/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

290 วัสดุก่อสร้าง ประปา 95,615.20 95,615.20 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิม

ปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ราคาเหมาะสม 02025/2562

จ านวน 9 รายการ
ราคาท่ีเสนอ 95,615.20 

บาท 95,615.20 บาท 30/11/2561

291
 จ้างเหมาบริการ จ านวน 2 รายการ

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง
 นางสาว กรกัญจน์  จิตโศภิษฐ์  นางสาว กรกัญจน์  จิต

โศภิษฐ์ ตามความต้องการ
013/2562

 ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท  8,500.- บาท
ของผู้ใช้

6/11/2561

292
 ตับหมูในการฝึกปฏิบัติ จ านวน 36 ชุด

14,580.00  14,580.00     เฉพาะเจาะจง
 นางสาว อัชรีย์  บุญประคอง  นางสาว อัชรีย์  บุญ

ประคอง ตามความต้องการ
01363/2562

 ราคาท่ีเสนอ 14,580.- บาท  14,580.- บาท
ของผู้ใช้

6/11/2561

293
 จ้างเหมาจัดพิมพ์คู่มือ จ านวน 500 เล่ม

50,000.00  50,000.00     เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ท็อปมัลติพร้ินทส์ 

จ ากัด
 บริษัท ท็อปมัลติพร้ินทส์

 จ ากัด ตามความต้องการ 01502/2562
 ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท   50,000.- บาท

ของผู้ใช้
9/11/2561

294
 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

29,065.00  29,065.00     เฉพาะเจาะจง
 บริษัท เอสอาร์เอส 
แม็กซ์พลัส จ ากัด

 บริษัท เอสอาร์เอส 
แม็กซ์พลัส จ ากัด ตามความต้องการ

01734/2562

 จ านวน 11 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 29,065.- บาท   29,065.- บาท
ของผู้ใช้

20/11/2561

295
 จ้างเหมาบริการ

######### 139,100.00   เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ละเอียด 2516 ที

แอนด์ที จ ากัด
 บริษัท ละเอียด 2516 

ทีแอนด์ที จ ากัด ตามความต้องการ
02051/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

 จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 134,000.- 
บาท

  134,000.- บาท
ของผู้ใช้

30/11/2561

296
 จ้างในการออกแบบ และพัฒนาระบบฯ

50,000.00  50,000.00     เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์ 

จ ากัด
 บริษัท ดีซายน์ ฟรายเดย์

 จ ากัด ตามความต้องการ
01970/2562

 จ านวน 1 ระบบ  ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท  50,000.- บาท
ของผู้ใช้

29/11/2561

297 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปร

ดักส์ จ ากัด
บริษัท ไทยฮอสพิทอล

โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01265/2562

จ านวน 2 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  100,000.-

บาท  100,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/11/2561

298 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,701.25 96,701.25 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01271/2562

จ านวน 4 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  96,701.25

บาท 96,701.25บาท ของผู้ใช้ 1/11/2561
299 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,120.00 99,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01263/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,120.-บาท 99,120.-บาท ของผู้ใช้ 1/11/2561

300 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,200.00 26,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมไพล ไซน์ จ ากัด
บริษัท คอมไพล ไซน์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01261/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  26,200.-บาท  26,200.-บาท ของผู้ใช้ 1/11/2561

301 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด
บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01256/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,000.-บาท 98,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/11/2561

302 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,802.73 98,802.73 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01258/2562

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  98,802.73

บาท 98,802.73บาท ของผู้ใช้ 1/11/2561

303 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,745.04 22,745.04 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01268/2562

จ านวน 5 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  22,745.04

บาท  22,745.04บาท ของผู้ใช้ 1/11/2561

304 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เคมเทค เฮลท์แคร์ 

จ ากัด
บริษัท เคมเทค เฮลท์แคร์

 จ ากัด ตามความต้องการ 01305/2562

จ านวน 2 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  99,9900.-

บาท  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2561

305 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,775.00 34,775.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01304/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  34,775.-บาท  34,775.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2561

306 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,189.00 99,189.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01302/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,189.-บาท  99,189.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

307 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 62,841.12 62,841.12 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01300/2562

จ านวน 3 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  62,841.12 
บาท 62,841.12 บาท ของผู้ใช้ 2/11/2561

308 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด
บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01298/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  77,040.-บาท  77,040.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2561
309 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,440.00 27,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออมนิเมด จ ากัด บริษัท ออมนิเมด จ ากัด ตามความต้องการ 01349/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  27,440.-บาท  27,440.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2561

310 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 88,239.69 88,239.69 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01351/2562

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  88,239.69

บาท  88,239.69บาท ของผู้ใช้ 6/11/2561
311 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,440.00 27,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออมนิเมด จ ากัด บริษัท ออมนิเมด จ ากัด ตามความต้องการ 01357/2562

จ านวน 9 รายการ ราคาท่ีเสนอ  27,440.-บาท  27,440.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2561

312 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปร

ดักส์ จ ากัด
บริษัท ไทยฮอสพิทอล

โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01353/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

313 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01348/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  93,090.-บาท  93,090.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2561

314 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เคมเทค เฮลท์แคร์ 

จ ากัด
บริษัท เคมเทค เฮลท์แคร์

 จ ากัด ตามความต้องการ 01387/2562

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  99,9900.-

บาท  99,990.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2561

315 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,424.35 87,424.35 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01386/2562

จ านวน 2 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  87,424.35

บาท 87,424.35บาท ของผู้ใช้ 7/11/2561

316 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมไพล ไซน์ จ ากัด
บริษัท คอมไพล ไซน์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01385/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  32,000.-บาท 32,000.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2561

317 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,090.00 99,090.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปร

ดักส์ จ ากัด
บริษัท ไทยฮอสพิทอล

โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01383/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,090.-บาท  99,090.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2561

318 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,678.50 93,678.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01388/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 5 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  93,678.50

บาท 93,678.50บาท ของผู้ใช้ 7/11/2561

319 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 66,756.23 66,756.23 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 144582562

จ านวน 3 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  66,756.23

บาท  66,756.23บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

320 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01441/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  92,448.-บาท 92,448.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

321 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01443/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  80,000.-บาท 80,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

322 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 23,400.00 23,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพส์ เมดิคอล จ ากัด
บริษัท ไพส์ เมดิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01479/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  23,400.-บาท 23,400.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561

323 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,250.00 7,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บอร์เนียว เมดิคอล 

จ ากัด
บริษัท บอร์เนียว เมดิคอล

 จ ากัด ตามความต้องการ 01480/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  7,250.-บาท 7,250.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

324 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปร

ดักส์ จ ากัด
บริษัท ไทยฮอสพิทอล

โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01482/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,450.-บาท 99,450.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561

325 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 80,528.20 80,528.20 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01514/2562

จ านวน 2 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  80,528.20

บาท  80,528.20บาท ของผู้ใช้ 12/11/2561

326 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,368.21 9,368.21 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01517/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  9,368.21บาท 9,368.21บาท ของผู้ใช้ 12/11/2561

327 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 93,496.60 93,496.60 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01513/2562

จ านวน 3 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  93,496.60

บาท  93,496.60บาท ของผู้ใช้ 12/11/2561

328 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด
บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01515/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  99,000.-บาท 99,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/11/2561

329 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,975.00 98,975.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01559/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,975.-บาท 98,975.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561

330 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01729/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  92,448.-บาท 92,448.-บาท ของผู้ใช้ 19/11/2561
331 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 01834/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  92,000.-บาท 92,000.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2561

332 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01836/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2561

333 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,770.80 96,770.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01839/2562

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  96,770.80

บาท 96,770.80บาท ของผู้ใช้ 23/11/2561

334 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01861/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2561
335 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด บริษัท อี-ไซเมด จ ากัด ตามความต้องการ 01863/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  10,800.-บาท  10,800.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2561

336 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01862/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  96,300.-บาท  96,300.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2561

337 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01875/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561

338 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,734.70 99,734.70 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01873/2562

จ านวน 1 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  99,734.70

บาท  99,734.70บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561

339 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีซี โปรเฟสช่ันแนล 
ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

บริษัท ดีซี โปรเฟสช่ัน
แนล ซัพพลาย แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 01874/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  98,000.-บาท 98,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561

340 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 01876/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  96,300.-บาท  96,300.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

341 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์

 จ ากัด
บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ 

แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 00763/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  45,000.-บาท 45,000.-บาท ของผู้ใช้ 19/11/2561

342 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด ตามความต้องการ 00760/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  14,400.-บาท 14,400.-บาท ของผู้ใช้ 19/11/2561

343 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 75,601.92 75,601.92 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ปทท.) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ปทท.) จ ากัด ตามความต้องการ 00765/2562

จ านวน 2 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  75,601.92

บาท 75,601.92บาท ของผู้ใช้ 19/11/2561
344 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว อาย จ ากัด บริษัท นิว อาย จ ากัด ตามความต้องการ 01088/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  20,000.-บาท 20,000.- บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561

345 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 46,224.00 46,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตะวันแม็คไวซ์ จ ากัด
บริษัท ตะวันแม็คไวซ์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01095/2562

จ านวน 5 รายการ ราคาท่ีเสนอ  46,224.-บาท 46,224.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561

346 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15,945.00 15,945.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพทย์ภัณฑ์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพทย์

ภัณฑ์ ตามความต้องการ 02012/2562

จ านวน 10 รายการ ราคาท่ีเสนอ  15,945.-บาท 15,945.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

347 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาธา กรุ๊ป จ ากัด บริษัท มาธา กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 01555/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  4,500.-บาท 4,500.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561
348 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที อี คิว จ ากัด บริษัท ที อี คิว จ ากัด ตามความต้องการ 01554/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  11,000.-บาท  11,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561

349 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมีเน้นซ์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มมี

เน้นซ์ ตามความต้องการ 01556/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ  2,250.-บาท 2,250.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561

350 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 73,750.00 73,750.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีซี โปรเฟสชันแนล

เมดิคอลซายน์ จ ากัด

บริษัท ดีซี โปรเฟส
ชันแนลเมดิคอลซายน์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01282/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ  73,750.-บาท 73,750.-บาท ของผู้ใช้ 1/11/2561

351 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 404,100.00 404,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 

(มหาชน)
บริษัท เทคโนเมดิคัล 

จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01359/2562

จ านวน 6 รายการ
ราคาท่ีเสนอ  404,100.-

บาท 404,100.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561
352 วัสดุของใช้การแพทย์ 87,100.00 87,100.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ทริมเมอร์ จ ากัด บ. ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01301/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ  87,100.-บาท 87,100.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2561

353

ROCHESTER PEAN ARTERY FORCEP 

CVD 8 นิ ว 25,680.00 28,680.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด บ. ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด ตามความต้องการ 01299/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 5 ชิ น  ราคาท่ีเสนอ 25,680.-บาท 25,680.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2561

354 วัสดุของใช้การแพทย์ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บ. โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล 

จ ากัด

บ. โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิ

คอล จ ากัด ตามความต้องการ 01413/2562

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 23,000.-บาท 23,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

355 วัสดุของใช้การแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา หจก. จินดาโอสถ หจก. จินดาโอสถ ตามความต้องการ 01557/2562

จ านวน 4 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 12,000.-บาท 12,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561

356 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,600.00 98,600.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ทริมเมอร์ จ ากัด บ. ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01558/2562

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 98,600.-บาท 98,600.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561

357 วัสดุของใช้การแพทย์ 28,760.00 28,760.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. บอร์เนียว เมดิคอล จ ากัด

บ. บอร์เนียว เมดิคอล 

จ ากัด ตามความต้องการ 01560/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอ  28,760.-บาท 28,760.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561

358 วัสดุของใช้การแพทย์ 84,998.00 84,998.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ทริมเมอร์ จ ากัด บ. ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01610/2562

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 84,998.-บาท 84,998.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

359 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01611/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,000.-บาท 96,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

360 วัสดุของใช้การแพทย์ 98,800.00 98,800.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด

บ. รักไทย เทคโนโลยี 

จ ากัด ตามความต้องการ 01612/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  98,800.-บาท 98,800.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

361 วัสดุของใช้การแพทย์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด

บ. รักไทย เทคโนโลยี 

จ ากัด ตามความต้องการ 01636/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  36,000.-บาท 36,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2561

362 วัสดุของใช้การแพทย์ 69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) จ ากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ปท.) 

จ ากัด ตามความต้องการ 01637/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  69,550.-บาท 69,550.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2561

363 วัสดุของใช้การแพทย์ 77,050.00 77,050.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ทริมเมอร์ จ ากัด บ. ทริมเมอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01640/2562

จ านวน 4 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  77,050.-บาท 77,050.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2561

364 วัสดุของใช้การแพทย์ 91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01638/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  91,000.-บาท 91,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2561

365 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01695/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,000.-บาท  96,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2561

366 วัสดุของใช้การแพทย์ 91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01919/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  91,000.-บาท 91,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

367 วัสดุของใช้การแพทย์ 97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด

บ. รักไทย เทคโนโลยี 

จ ากัด ตามความต้องการ 01921/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  97,200.-บาท 97,200.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

368 วัสดุของใช้การแพทย์ 24,400.00 24,400.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด บ. โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01992/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  24,400.-บาท 24,400.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

369 วัสดุของใช้การแพทย์ 37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไบโอ อินโน เทค จ ากัด บ. ไบโอ อินโน เทค จ ากัด ตามความต้องการ 01930/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  37,500.-บาท 37,500.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

370 วัสดุของใช้การแพทย์ 38,720.00 38,720.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. เรียลเมด จ ากัด บ. เรียลเมด จ ากัด ตามความต้องการ 01980/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  28,720.-บาท 28,720.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561

371 วัสดุของใช้การแพทย์ 16,450.00 16,450.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส

บ. พีเอ็นเอ็น เมดิคอล 

เซอร์วิส ตามความต้องการ 01983/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  16,450.-บาท 16,450.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

372 วัสดุของใช้การแพทย์ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01985/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,000.-บาท 96,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561

373

JEWELLER S FORCEPS 11CM 

STRAIGHT 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย

บ. ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพ

พลาย ตามความต้องการ 01986/2562

จ ำนวน 5 ช้ิน ราคาท่ีเสนอได้  11,500.-บาท  11,500.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561

374 วัสดุของใช้การแพทย์ 91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ไทยก๊อส จ ากัด บ. ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 02008/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  91,000.-บาท 91,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2561

375 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01303/2562

จ านวน 2 รายการ

ราคาท่ีเสนอได้  100,000.-

บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2561

376 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 94,000.00 94,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01407/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  94,000.- บาท  94,000.- บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

377 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01613/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  90,000.-บาท 90,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

378 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จ ากัด

บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01635/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 95,000.-บาท 95,000.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2561

379 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา บ. โซวิค จ ากัด บ. โซวิค จ ากัด ตามความต้องการ 01697/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  60,000.-บาท 60,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2561

380 Homogeaft Heart Valve and Conduit 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 01949/2562

จ านวน 1 ลิ น ราคาท่ีเสนอได้  45,000.-บาท 45,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

381 ค่าบริการจัดส่งลิ นหัวใจ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจงราคา สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย ตามความต้องการ 01938/2562

จ านวน 1 ลิ น ราคาท่ีเสนอได้  3,000.- บาท  3,000.- บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

382 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 89,250.00 89,250.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บ. ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย

 จ ากัด

บ. ฮอนเนสท์ เมดิคอล 

เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 01306/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  89,250.-บาท 89,250.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

383 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 88,200.00 88,200.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บ. ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย

 จ ากัด

บ. ฮอนเนสท์ เมดิคอล 

เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 01410/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  88,200.-บาท 88,200.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

384 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 96,600.00 96,600.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บ. ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย

 จ ากัด

บ. ฮอนเนสท์ เมดิคอล 

เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 01617/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้  96,600.-บาท 96,600.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2561

385 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแทพย์ 96,600.00 96,600.00 เฉพาะเจาะจงราคา

บ. ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย

 จ ากัด

บ. ฮอนเนสท์ เมดิคอล 

เอเชีย จ ากัด ตามความต้องการ 01696/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอได้ 96,600.-บาท 96,600.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2561

386 LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 48 กก.) 208,936.59 208,936.59 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01501/2562

จ านวน 200 ถัง
ราคาท่ีเสนอได้  208,936.59

บาท 208,936.59บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561

387 LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 48 กก.) 62,680.97 62,680.97 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01579/2562

จ านวน 60 ถัง
ราคาท่ีเสนอได้  62,680.97

บาท 62,680.97บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

388 LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 48 กก.) 208,936.59 208,936.59 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01754/2562

จ านวน 200 ถัง
ราคาท่ีเสนอได้  208,936.59

บาท 208,936.59บาท ของผู้ใช้ 20/11/2561

389 LPG ก๊าซหุงต้ม (ถัง 48 กก.) 208,936.59 208,936.59 เฉพาะเจาะจงราคา บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) บ. ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 02027/2562

จ านวน 200 ถัง
ราคาท่ีเสนอได้  208,936.59

บาท 208,936.59บาท ของผู้ใช้ 30/11/2561

390
ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดด า รุ่น 
ST00 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01367/2562

จ านวน 300 ชุด ราคาท่ีเสนอ 22,470.-บาท 22,470.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2561

391 วัสดุของใช้การแพทย์ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเอซิส เมดิคัล 

เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท โอเอซิส เมดิคัล 

เซอร์วิส จ ากัด ตามความต้องการ 01369/2562
จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 5,400.-บาท 5,400.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2561

392 เส้ือกาวน์พลาสติก CPE lsolation gown 15,800.00 15,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฉัตรแก้วโปรดักส์ จ ากัด
บริษัท ฉัตรแก้วโปรดักส์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01370/2562

จ านวน 2,000 ชุด ราคาท่ีเสนอ 15,800.-บาท 15,800.-บาท ของผู้ใช้  7/11/2561

393 Urgocell AG Box 10x12 CM 29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด ตามความต้องการ 01371/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 11 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 29,425.-บาท 29,425.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2561

394 1660R  TEGADERM 7 cm. x 8.5 cm. 26,215.00 26,215.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01373/2562

จ านวน 5 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 26,215.-บาท 26,215.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2561

395 URGOSTART 10 x 10 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด ตามความต้องการ 01374/2562

จ านวน 30 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2561

396
เรดดอทผู้ใหญ่ 2239 RED 
DOT,AD.MICROPORE 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนติก้า จ ากัด บริษัท เดนติก้า จ ากัด ตามความต้องการ 01409/2562

จ านวน 190 ซอง ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

397
เรดดอทเด็ก 2248 Red dot, Ped 
Micropore 1 BAG 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนติก้า จ ากัด บริษัท เดนติก้า จ ากัด ตามความต้องการ 01405/2562

จ านวน 40 ซอง ราคาท่ีเสนอ 38,520.-บาท 38,520.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

398 SYRINGE 10 CC. DISP. 99,670.50 99,670.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01412/2562

จ านวน 690 กล่อง
ราคาท่ีเสนอ 99,670.50 
บาท 99,670.50 บาท ของผู้ใช้  8/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

399 SYRINGE 20 CC. DISP. 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01408/2562

จ านวน 600 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

400 ขวดสูญญากาศแรงดูดสูง ขนาด 400 cc 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01411/2562

จ านวน 840 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 98,868.-บาท 98,868.-บาท ของผู้ใช้  8/11/2561

401
MEPILEX BORDER SACRUM 
18X18CM 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01406/2562

จ านวน 9 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 19,260.-บาท 19,260.-บาท ของผู้ใช้  8/11/2561

402 3582 Tegaderm 5 x 7 cm. 93,988.80 93,988.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01414/2562

จ านวน 72 กล่อง
ราคาท่ีเสนอ 93,988.80 
บาท 93,988.80 บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

403 SUCTION NO. 6 สีเขียว 1,175.00 1,175.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย

 จ ากัด
บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพ

พลาย จ ากัด ตามความต้องการ 01415/2562
จ านวน 500 เส้น ราคาท่ีเสนอ 1,175.-บาท 1,175.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

404 Suction Cath. Ch.08/53 cm. 3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล 

อินดัสตรี จ ากัด
บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล 

อินดัสตรี จ ากัด ตามความต้องการ 01416/2562
จ านวน 600 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 3,780.-บาท 3,780.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

405
30530 3M PRIMACAST 5"x30" 10 
ROLL/CASE 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์ รีแฮบโปร จ ากัด

บริษัท วีอาร์ รีแฮบโปร 
จ ากัด ตามความต้องการ 01464/2562

จ านวน 50 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท 25,000.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561

406 วัสดุของใช้การแพทย์ 62,060.00 62,060.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โล

จิสติกส์ จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์

 โลจิสติกส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01477/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 62,060.-บาท 62,060.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561

407 วัสดุของใช้การแพทย์ 88,168.00 88,168.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จ ากัด ตามความต้องการ 01466/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 88,168.-บาท 88,168.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561

408
SYRINGE 50 CC. DISP. IRRIGATE รังสี
วินิจฉัย 5,015.00 5,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 0168/2562
จ านวน 17 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 5,015.-บาท 5,015.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561

409 วัสดุของใช้การแพทย์ 82,240.20 82,240.20 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01473/2562

จ านวน 4 รายการ
ราคาท่ีเสนอ 82,240.20 
บาท 82,240.20 บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561

410
MASK FT 3 G 3 ช้ัน (หน้ากากชนิด
คล้องหู สีเขียว) 89,700.00 89,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือ
แพทย์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 01476/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2,300 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 89,700.-บาท 89,700.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561

411 เข็ม SPINAL 26 x 3 1/2 น้ิว BD 9,416.00 9,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด ตามความต้องการ 01475/2562
จ านวน 200 อัน ราคาท่ีเสนอ 9,416.-บาท 9,416.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561

412 SYRINGE 5 CC. DISP. 99,039.20 99,039.20 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01129/2562

จ านวน 890 กล่อง
ราคาท่ีเสนอ 99,039.20 
บาท 99,039.20 บาท ของผู้ใช้ 29/10/2561

413 ถุงมือชนิดไม่มีแป้งเบอร์ S  (ศรีตรังโกล์ฟ) 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 01552/2562

จ านวน 500 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 75,000.-บาท 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561

414
BLURIBBON 10 X 10 CM 
(10PC/BOX) 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01550/2562

จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 77,040.-บาท 77,040.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561

415 Broncho Cath Left 37 Fr 70,491.60 70,491.60 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01553/2562

จ านวน 30 ชุด
ราคาท่ีเสนอ 70,491.60 
บาท 70,491.60 บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561

416 ถุงมือชนิดไม่มีแป้งเบอร์ M (ศรีตรังโกล์ฟ) 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด ตามความต้องการ 01602/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 500 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 75,000.-บาท 75,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

417
MEPILEX BORDER 15X15CM 
(5PCS/BOX) 92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01600/2562

จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 92,020.-บาท 92,020.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

418
แผ่นปิดแผล MELGISORB AG 10X10 
CM 81,320.00 81,320.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01599/2562

จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 81,320.-บาท 81,320.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

419 วัสดุของใช้การแพทย์ 70,491.60 70,491.60 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01597/2562

จ านวน 2 รายการ
ราคาท่ีเสนอ 70,491.60 
บาท 70,491.60 บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

420
เรดดอทผู้ใหญ่ 2239 RED 
DOT,AD.MICROPORE 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดนติก้า จ ากัด บริษัท เดนติก้า จ ากัด ตามความต้องการ 01685/2562

จ านวน 190 ซอง ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2561

421 หมวกกระดาษสีขาว แบบกลม 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปร

ดักส์ จ ากัด
บริษัท ไทยฮอสพิทอล

โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 01691/2562

จ านวน 10,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 16,000.-บาท 16,000.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

422 STOMACH NO. 18 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01684/2562

จ านวน 600 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 10,272.-บาท 10,272.-บาท ของผู้ใช้ 16/11/2561

423 1624 W TEGADERM 6x7 CM 98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01687/2562

จ านวน 100 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,440.-บาท 98,440.-บาท ของผู้ใช้  16/11/2561

424 เข็ม Spinal 18 Gx3 1/2 น้ิว 7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01690/2562

จ านวน 200 อัน ราคาท่ีเสนอ 7,276.-บาท 7,276.-บาท ของผู้ใช้  16/11/2561

425 เข็ม SPINAL 22x 3-1/2 น้ิว 43,656.00 43,656.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01689/2562

จ านวน 1,200 อัน ราคาท่ีเสนอ 43,656.-บาท 43,656.-บาท ของผู้ใช้  16/11/2561

426 BOWIE-DICK PLUS TEST 97,905.00 97,905.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01703/2562

จ านวน 300 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 97,905.-บาท 97,905.-บาท ของผู้ใช้  16/11/2561

427
MASK FT 3 G 3 ช้ัน (หน้ากากชนิด
คล้องหู สีเขียว) 98,700.00 98,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือ
แพทย์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 01751/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2,300 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 98,700.-บาท 98,700.-บาท ของผู้ใช้  20/11/2561

428
ชุดให้น้ าเกลือเบอร์ 23 LPV 233 
PEDIATRIC SCALP VEIN 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 
จ ากัด ตามความต้องการ 01750/2562

จ านวน 1,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 5,885.-บาท 5,885.-บาท ของผู้ใช้ 20/11/2561

429
เข็ม SPINOCAN 0.41x88 MM(G 
27x3 1/2 น้ิว) 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด ตามความต้องการ 01753/2562

จ านวน 1,500 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 89,880.-บาท 89,880.-บาท ของผู้ใช้ 20/11/2561

430
MERSILK 2/0 75CM 25MM 0.5C O 
(W32703) 14,605.50 14,605.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01752/2562

จ านวน 21 โหล
ราคาท่ีเสนอ 14,605.50 
บาท 14,605.50 บาท ของผู้ใช้ 20/11/2561

431 Nasopharynx  Airway 6.5 mm 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01767/2562

จ านวน 200 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 34,240.-บาท 34,240.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2561

432 วัสดุของใช้การแพทย์ 71,155.00 71,155.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01769/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 71,155.-บาท 71,155.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2561

433
1657R TEGADERM CHG, 8.5 CM 
11.5 CM 71,904.00 71,904.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01768/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 14 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 71,904.-บาท 71,904.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2561

434 ETHELENE OXIDE GAS EO 100% 93,025.80 93,025.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01770/2562

จ านวน 252 หลอด
ราคาท่ีเสนอ 93,025.80 
บาท 93,025.80 บาท ของผู้ใช้  21/11/2561

435
เรดดอทผู้ใหญ่ 2239 RED 
DOT,AD.MICROPORE 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01772/2562

จ านวน 190 ซอง ราคาท่ีเสนอ 97,584.-บาท 97,584.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2561

436
1322-18MM COMPLY STEAM INDI 
TAPE 3/4 52,430.00 52,430.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01771/2562

จ านวน 280 ม้วน ราคาท่ีเสนอ 52,430.-บาท 52,430.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2561

437 หน้ากาก ชนิดสายผูก 3 ช้ัน สีเขียว 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือแพทย์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บี.ดี.เคร่ืองมือ
แพทย์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 01806/2562

จ านวน 1,000 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 44,000.-บาท 44,000.-บาท ของผู้ใช้  22/11/2561

438
1658R  TEGADERM CHG,10 cm. x 
12 cm. 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01813/2562

จ านวน 18 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

439 วัสดุของใช้การแพทย์ 21,721.00 21,721.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01814/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 21,721.-บาท 21,721.-บาท ของผู้ใช้  23/11/2561

440 SUCTION NO. 14 สีเขียวตอง 82,250.00 82,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย

 จ ากัด
บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพ

พลาย จ ากัด ตามความต้องการ 01925/2562

จ านวน 35,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 82,250.-บาท 82,250.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

441
ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดด า รุ่น 
ST00 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01923/2562

จ านวน 600 ชุด ราคาท่ีเสนอ 44,940.-บาท 44,940.-บาท ของผู้ใช้  28/11/2561

442 วัสดุของใช้การแพทย์ 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01944/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 89,880.-บาท 89,880.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

443 TWO WAY (FINGERTIP) 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01932/2562

จ านวน 5,000 อัน ราคาท่ีเสนอ 80,250.-บาท 80,250.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

444 1622W TEGADERM 4.4x4.4 CM. 56,496.00 56,496.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01933/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 60 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 56,496.-บาท 56,496.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

445
แผ่นตัววัดปริมาณความเข้มข้นของ 
ฮีโมโกลบินในเลือด 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01928/2562

จ านวน 40 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 38,520.-บาท 38,520.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561
446 วัสดุของใช้การแพทย์ 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ตามความต้องการ 01966/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 16,800.-บาท 16,800.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561

447
Connecting non sterile tubing  
(N6100S) 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01968/2562

จ านวน 2,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 100,000.-บาท 100,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561

448 EXTENSION 1200 MM. TOP 97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิจารณ์

โอสถ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิจารณ์

โอสถ ตามความต้องการ 01967/2562

จ านวน 2,500 เส้น ราคาท่ีเสนอ 97,500.-บาท 97,500.-บาท ของผู้ใช้  29/11/2561

449 SYRINGE 5 CC. DISP. 99,039.20 99,039.20 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02007/2562

จ านวน 890 กล่อง
ราคาท่ีเสนอ 99,039.20 
บาท 99,039.20 บาท ของผู้ใช้ 30/11/2561

450 ชุดให้เลือด 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02005/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 4,500 ชุด ราคาท่ีเสนอ 96,300.-บาท 96,300.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2561

451
ถุงมือขนาดกลาง M (ถุงมือตรวจโรค เมก้า
โกลฟ M) 67,000.00 67,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 02006/2562

จ านวน 1,000 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 67,000.-บาท 67,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2561

452 หมวกกระดาษสีเขียว 24,800.00 24,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไทยฮอสพิทอลโปร

ดักส์ จ ากัด
บริษัท ไทยฮอสพิทอล

โปรดักส์ จ ากัด ตามความต้องการ 02036/2562

จ านวน 40,000 ใบ ราคาท่ีเสนอ 24,800.-บาท 24,800.-บาท ของผู้ใช้  3/12/2561

453 THREE WAY (BD Connecta) 192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด ตามความต้องการ 01328/2562

จ านวน 18,000 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 192,600.-บาท 192,600.-บาท ของผู้ใช้ 5/11/2561

454
ENEMA SYRINGE "TOP" 50 ML. 
[IRRIGATE] 288,750.00 288,750.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิจารณ์
โอสถ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิจารณ์
โอสถ ตามความต้องการ 01326/2562

จ านวน 750 อัน ราคาท่ีเสนอ 288,750.-บาท 288,750.-บาท ของผู้ใช้ 5/11/2561

455 Health Care Respirator N95 (1870) 192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01322/2562

จ านวน 3,600 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 192,600.-บาท 192,600.-บาท ของผู้ใช้ 5/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

456 วัสดุของใช้การแพทย์ 192,428.80 192,428.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01323/2562

จ านวน 2 รายการ
ราคาท่ีเสนอ 192,428.80
 บาท 192,428.80 บาท ของผู้ใช้ 5/11/2561

457 BLOOD LINE (MDT) 230,400.00 230,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ตามความต้องการ 01497/2562

จ านวน 2,800 ชุด ราคาท่ีเสนอ 230,400.-บาท 230,400.-บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561

458 วัสดุของใช้การแพทย์ 197,992.80 197,992.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01496/2562

จ านวน 2 รายการ
ราคาท่ีเสนอ 197,992.80
 บาท 197,992.80 บาท ของผู้ใช้ 9/11/2561

459 FLEX Liner 1.5 L 292,500.00 292,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 

(มหาชน)
บริษัท เทคโนเมดิคัล 

จ ากัด (มหาชน) ตามความต้องการ 01534/2562

จ านวน 4,500 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 292,500.-บาท 292,500.-บาท ของผู้ใช้  12/11/2561

460 วัสดุของใช้การแพทย์ 189,176.00 189,176.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01532/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 189,176.-บาท 189,176.-บาท ของผู้ใช้  12/11/2561

461 วัสดุของใช้การแพทย์ 481,500.00 481,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01535/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 481,500.-บาท 481,500.-บาท ของผู้ใช้ 12/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

462 วัสดุของใช้การแพทย์ 192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01548/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 192,600.-บาท 192,600.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561

463
Q SYTE LUER ACCESS S ITE 50 
pc/box 197,736.00 197,736.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด ตามความต้องการ  01618/2562

จ านวน 6,600 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 197,736.-บาท  197,736.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

464 วัสดุของใช้การแพทย์ 192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด ตามความต้องการ 01619/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 192,600.-บาท 192,600.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

465 SUCTION NO. 12 164,500.00 164,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย

 จ ากัด
บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพ

พลาย จ ากัด ตามความต้องการ 01614/2562

จ านวน 70,000 เส้น ราคาท่ีเสนอ 164,500.-บาท 164,500.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

466 SYRINGE 10 CC. DISP. 199,341.00 199,341.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01776/2562

จ านวน 1,380 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 199,341.-บาท 199,341.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2561

467 Health Care Respirator N95 (1870) 192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01785/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3,600 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 192,600.-บาท 192,600.-บาท ของผู้ใช้ 21/11/2561

468 วัสดุของใช้การแพทย์ 192,428.80 192,428.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01784/2562

จ านวน 2 รายการ
ราคาท่ีเสนอ 192,428.80
 บาท 192,428.80 บาท ของผู้ใช้ 21/11/2561

469
41482VF ATTEST SUPER RAPID 5 
PCD, 5 CTRLS 342,400.00 342,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01821/2562

จ านวน 32 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 342,400.-บาท 342,400.-บาท ของผู้ใช้ 23/11/2561

470
41382 ATTEST RAPID 5 STEAM 
TEST 16EA/BOX 474,566.40 474,566.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01937/2562

จ านวน 80 กล่อง
ราคาท่ีเสนอ 474,566.40
 บาท 474,566.40 บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

471 1298 RAPID ATTEST EQ TEST 396,713.20 396,713.20 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 01953/2562

จ านวน 52 กล่อง
ราคาท่ีเสนอ 396,713.20
 บาท 396,713.20 บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561

472 วัสดุของใช้การแพทย์ 192,428.80 192,428.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02053/2562

จ านวน 2 รายการ
ราคาท่ีเสนอ 192,428.80
 บาท 192,428.80 บาท ของผู้ใช้ 3/12/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

473 วัสดุของใช้การแพทย์ 197,992.80 197,992.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02050/2562

จ านวน 2 รายการ
ราคาท่ีเสนอ 197,992.80
 บาท 197,992.80 บาท ของผู้ใช้ 3/12/2561

474 วัสดุของใช้การแพทย์ 378,352.00 378,352.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด ตามความต้องการ 02049/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 378,352.-บาท 378,352.-บาท ของผู้ใช้ 3/12/2561

475
Q SYTE LUER ACCESS S ITE 50 
pc/box 197,736.00 197,736.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด ตามความต้องการ 02058/2562

จ านวน 6,600 ช้ิน ราคาท่ีเสนอ 197,736.-บาท 197,736.-บาท ของผู้ใช้  3/12/2561

476 ถุงมือขนาดเล็ก S 495,800.00 495,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด บริษัท เอ็ม.เวล เมด จ ากัด ตามความต้องการ 02057/2562

จ านวน 7,400 กล่อง ราคาท่ีเสนอ 495,800.-บาท 495,800.-บาท ของผู้ใช้  3/12/2561
477 แผ่นฟองน้ าอเนกประสงค์ 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 01376/2562

จ านวน 50 ห่อ ราคาท่ีเสนอ 4,173.-บาท 4,173.-บาท ของผู้ใช้ 7/11/2561
478 ฟองน้ าธรรมชาติ แบบกลม 9,886.80 9,886.80 เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 01377/2562

จ านวน 120 ห่อ ราคาท่ีเสนอ 9,886.80 บาท 9,886.80 บาท ของผู้ใช้  7/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

479 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,220.00 8,220.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิส
เต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล 
ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด ตามความต้องการ 01430/2562
จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 8,220.-บาท 8,220.-บาท ของผู้ใช้  8/11/2561

480 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450,000 450,000 เจาะจง
 บริษัท โอลิมปัส (ประเทศ

ไทย)จ ากัด
 บริษัท โอลิมปัส 

(ประเทศไทย)จ ากัด ความต้องการ 01214/2561

จ านวน 5 รายการ
 ราคาท่ีเสนอ 450,000.-

บาท   450,000.-บาท ของผู้ใช้ 1/11/2561

481 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 187,250 187,250 เจาะจง
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.พี.อิน

โนเวช่ัน โปรดักส์
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.พี.

อินโนเวช่ัน โปรดักส์ ความต้องการ 01017/2562

จ านวน 2 รายการ
 ราคาท่ีเสนอ 187,250.-

บาท   187,250.-บาท ของผู้ใช้ 1/11/2561

482 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 365,940 365,940 เจาะจง
 บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย)

จ ากัด
 บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศ

ไทย)จ ากัด ความต้องการ 01295/2562

จ านวน 1 รายการ
 ราคาท่ีเสนอ 365,940.-

บาท   365,940.-บาท ของผู้ใช้ 1/11/2561

483 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 34,000 34,000 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์

 จ ากัด ความต้องการ 01390/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 34,000.-บาท   34,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2561

484 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 29,000 29,000 เจาะจง
 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิส
เต็มส์ (ประเทศไทย)จ ากัด

 บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล
 ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)

จ ากัด ความต้องการ 01381/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 29,000.-บาท   29,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2561

485 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 370,000 370,000 เจาะจง
 บริษัท โอลิมปัส (ประเทศ

ไทย)จ ากัด
 บริษัท โอลิมปัส 

(ประเทศไทย)จ ากัด ความต้องการ 01366/2562

จ านวน 6 รายการ
 ราคาท่ีเสนอ 370,000.-

บาท   370,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2561
486 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 174,600 174,600 เจาะจง  บริษัท โซวิค จ ากัด  บริษัท โซวิค จ ากัด ความต้องการ 01365/2562

จ านวน 2 รายการ
 ราคาท่ีเสนอ 174,600.-

บาท   174,600.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2561

487 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 182,435 182,435 เจาะจง
 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทย

แลนด์)จ ากัด
 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทย

แลนด์)จ ากัด ความต้องการ 01375/2562

จ านวน 11 รายการ
 ราคาท่ีเสนอ 182,435.-

บาท   182,435.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2561
488 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 5,000 5,000 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 01380/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 5,000.-บาท   5,000.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2561
489 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400 400 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 01379/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 400.-บาท   400.-บาท ของผู้ใช้ 6/11/2561
490 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 9,530 9,530 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 01437/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 9,530.-บาท   9,530.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561
491 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,500 3,500 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 01422/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 3,500.-บาท   3,500.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561
492 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400 400 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 01424/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 400.-บาท   400.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561
493 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400 400 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 01419/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 400.-บาท   400.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561
494 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,500 3,500 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 01425/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 3,500.-บาท   3,500.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

495 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 7,080 7,080 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์

 จ ากัด ความต้องการ  01459/2562

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 7,080.-บาท   7,080.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

496 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 14,460 14,460 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์

 จ ากัด ความต้องการ 01458/2562

จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 14,460.-บาท  14,460.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

497 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 15,000 15,000 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์

 จ ากัด ความต้องการ 01457/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท  15,000.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

498 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 37,600 37,600 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์

 จ ากัด ความต้องการ 01460/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 37,600.-บาท  37,600.-บาท ของผู้ใช้ 8/11/2561

499 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 439,065 439,065 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์

 จ ากัด ความต้องการ 01562/2562

จ านวน ... รายการ
 ราคาท่ีเสนอ 

439,065.40.-บาท  439,065.40.-บาท ของผู้ใช้ 12/11/2561

500 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 4,000 4,000 เจาะจง
 บริษัท ออตโต บ๊อก เซาท์ 

อีสต์ เอเชีย จ ากัด
 บริษัท ออตโต บ๊อก 

เซาท์ อีสต์ เอเชีย จ ากัด ความต้องการ 01549/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 4,000.-บาท   4,000.-บาท ของผู้ใช้ 12/11/2561

501 ซ้ืออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ 89,880 89,880 เจาะจง
 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทย

แลนด์)จ ากัด
 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทย

แลนด์)จ ากัด ความต้องการ 01591/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 89,880.-บาท   89,880.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561
502 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 280,000 280,000 เจาะจง  บริษัท เมดิทอป จ ากัด  บริษัท เมดิทอป จ ากัด ความต้องการ 01578/2562

จ านวน 2 รายการ
 ราคาท่ีเสนอ 280,000.-

บาท   280,000.-บาท ของผู้ใช้ 14/11/2561

503 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 205,044 205,044 เจาะจง
 บริษัท โอลิมปัส (ประเทศ

ไทย)จ ากัด
 บริษัท โอลิมปัส 

(ประเทศไทย)จ ากัด ความต้องการ 01674/2562

จ านวน 12 รายการ
 ราคาท่ีเสนอ 

205,044.10.-บาท  205,044.10.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2561

504 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 25,900 25,900 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์

 จ ากัด ความต้องการ 01551/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 25,900.-บาท  25,900.-บาท ของผู้ใช้ 15/11/2561

505 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 52,430 52,430 เจาะจง  บริษัท เอ็นโดซัพพลาย จ ากัด
 บริษัท เอ็นโดซัพพลาย 

จ ากัด ความต้องการ 01846/2562

จ านวน 8 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 52,430.-บาท   52,430.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2561

506 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 44,000 44,000 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์

 จ ากัด ความต้องการ 01849/2562

จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 44,000.-บาท   44,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2561

507 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 15,000 15,000 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์

 จ ากัด ความต้องการ 01850/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 15,000.-บาท   15,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2561

508 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 55,000 55,000 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์

 จ ากัด ความต้องการ 01837/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 55,000.-บาท   55,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2561
509 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,500 3,500 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 01856/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 3,500.-บาท   3,500.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2562
510 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400 400 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 01854/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 400.-บาท   400.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

511 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 13,500 13,500 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 01858/2562

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 13,500.-บาท  13,500.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2562
512 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 400 400 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 01857/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 400.-บาท  400.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2562
513 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 13,500 13,500 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 01859/2562

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 13,500.-บาท  13,500.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2562

514 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 180,000 180,000 เจาะจง
 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทย

แลนด์)จ ากัด
 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทย

แลนด์)จ ากัด ความต้องการ 01841/2562

จ านวน 2 รายการ
 ราคาท่ีเสนอ 180,000.-

บาท
 ราคาท่ีเสนอ 

180,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2562
515 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 28,000 28,000 เจาะจง  บริษัท เมดิทอป จ ากัด  บริษัท เมดิทอป จ ากัด ความต้องการ 01829/2562

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 28,000.-บาท   28,000.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2562

516 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,210 3,210 เจาะจง  บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ จ ากัด
 บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ 

จ ากัด ความต้องการ 01857/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 3210.-บาท   3,210.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2562

517 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 900 900 เจาะจง
 บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด
 บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 01823/2562
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 900.-บาท  900.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2562

518 ท าวัสดุงานรีเทรนเนอร์ 7,100 7,100 เจาะจง  ร้านสิทธิโชคแลป  ร้านสิทธิโชคแลป ความต้องการ 01835/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 7100.-บาท   7100.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

519 ท าวัสดุงานรีเทรนเนอร์ 6,300 6,300 เจาะจง  ร้านสิทธิโชคแลป  ร้านสิทธิโชคแลป ความต้องการ 01838/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 6300.-บาท   6300.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2562

520 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,000 3,000 เจาะจง  บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด  บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด ความต้องการ 01868/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 3000.-บาท   3000.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2562

521 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,000 3,000 เจาะจง  บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด  บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด ความต้องการ 01869/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 3000.-บาท   3000.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2562

522 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 8,600 8,600 เจาะจง
 บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล 

(ประเทศไทย)จ ากัด
 บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล 

(ประเทศไทย)จ ากัด ความต้องการ 01865/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 8600.-บาท   8600.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2562

523 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 8,600 8,600 เจาะจง
 บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล 

(ประเทศไทย)จ ากัด
 บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล 

(ประเทศไทย)จ ากัด ความต้องการ 01866/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 8600.-บาท   8600.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2562

524 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,500 3,500 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 01870/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 3,500.-บาท   3,500.-บาท ของผู้ใช้ 26/11/2562

525 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 85,000 85,000 เจาะจง  บริษัท เอ็นโดเลนส์ จ ากัด  บริษัท เอ็นโดเลนส์ จ ากัด ความต้องการ 01895/2562

จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 85,000.-บาท   85,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561
526 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 6,420 6,420 เจาะจง  บริษัท เมดโฟกัส จ ากัด  บริษัท เมดโฟกัส จ ากัด ความต้องการ 01894/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 6,420.-บาท   6,420.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561

527 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 34,240 34,240 เจาะจง
 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย)จ ากัด
 บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย)จ ากัด ความต้องการ 01893/2562

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 34,240.-บาท   34,240.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561

528 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 6,300 6,300 เจาะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จ ากัด (มหาชน) ความต้องการ 01892/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 6,300.-บาท   6,300.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561

529 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 6,300 6,300 เจาะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จ ากัด (มหาชน) ความต้องการ 01891/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 6,300.-บาท   6,300.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561

530 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450 450 เจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี

 เมด ความต้องการ 01890/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท   450.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561

531 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 18,725 18,725 เจาะจง
 บริษัท เอสอาร์เอส 
แม็กซ์พลัส จ ากัด

 บริษัท เอสอาร์เอส 
แม็กซ์พลัส จ ากัด ความต้องการ 01889/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 18,725.-บาท   18,725.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561
532 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 25,000 25,000 เจาะจง  บริษัท เมดิทอป จ ากัด  บริษัท เมดิทอป จ ากัด ความต้องการ 01888/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท   25,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561

533 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 24,075 24,075 เจาะจง
 บริษัท คอมเทค อินเตอร์เท

รด จ ากัด
 บริษัท คอมเทค อินเตอร์

เทรด จ ากัด ความต้องการ 01886/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 24,075.-บาท   24,075.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561

534 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 13,810 13,810 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์

 จ ากัด ความต้องการ 01885/2562

จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 13,810.-บาท   13,810.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561

535 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 13,810 13,810 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์

 จ ากัด ความต้องการ 01884/2562

จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 13,810.-บาท   13,810.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561

536 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 18,560 18,560 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์

 จ ากัด ความต้องการ 01883/2562

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 18,560.-บาท  18560.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561
537 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 31,500 31,500 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 01882/2562

จ านวน 4 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 31,500.-บาท  31,500.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561
538 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 31,500 31,500 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 01881/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 4 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 31,500.-บาท  31,500.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561

539 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450 450 เจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี

 เมด ความต้องการ 01877/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท   450.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561

540 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450 450 เจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี

 เมด ความต้องการ 01878/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท   450.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561

541 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 53,500 53,500 เจาะจง
 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทย

แลนด์)จ ากัด
 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทย

แลนด์)จ ากัด ความต้องการ 01880/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 53,500.-บาท   53,500.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561

542 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 23,000 23,000 เจาะจง
 บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด
 บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 01879/2562

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 23,000.-บาท   23,000.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561

543 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 40,596 40,596 เจาะจง
 บริษัท โอลิมปัส (ประเทศ

ไทย)จ ากัด
 บริษัท โอลิมปัส 

(ประเทศไทย)จ ากัด ความต้องการ 01887/2562

จ านวน 8 รายการ
 ราคาท่ีเสนอ 40,595.80.-

บาท   40,595.80.-บาท ของผู้ใช้ 27/11/2561
544 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 8,000 8,000 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 01948/2562

จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 8000.-บาท  8000.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

545 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450 450 เจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี

 เมด ความต้องการ 01946/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท   450.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

546 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450 450 เจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี

 เมด ความต้องการ 01945/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท   450.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

547 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 25,000 25,000 เจาะจง  บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด  บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด ความต้องการ 01943/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท  25,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

548 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 25,000 25,000 เจาะจง  บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด  บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด ความต้องการ 01941/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท  25,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

549 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 25,000 25,000 เจาะจง  บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด  บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด ความต้องการ 01940/2561

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท  25,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

550 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 25,000 25,000 เจาะจง  บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด  บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด ความต้องการ 01939/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท  25,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

551 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 27,000 27,000 เจาะจง  บรัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด
 บรัท บีเจเอช เมดิคอล 

จ ากัด ความต้องการ 01935/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 27,000.-บาท   27,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

552 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 21,400 24,100 เจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม ดี อี
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม ดี

 อี ความต้องการ 01934/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 21,400.-บาท   21,400.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561
553 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 1,100 1,100 เจาะจง  บริษัท ที อี คิว จ ากัด  บริษัท ที อี คิว จ ากัด ความต้องการ 01931/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 1,100.-บาท   1,100.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

554 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 53,570 53,570 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์

 จ ากัด ความต้องการ 01927/2562

จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 53,570.-บาท   53,570.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

555 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 34,540 34,540 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์

 จ ากัด ความต้องการ 01926/2562

จ านวน 6 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 34,540.-บาท  34,540.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

556 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 66,000 66,000 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์

 จ ากัด ความต้องการ 01924/2562

จ านวน 6 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 66,000.-บาท   66,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

557 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 8,000 8,000 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 01954/2562
จ านวน 2 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 8000.-บาท  8000.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

558 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 38,000 38,000 เจาะจง  บริษัท ยูโรสแกน จ ากัด  บริษัท ยูโรสแกน จ ากัด ความต้องการ 01961/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 38,000.-บาท   38,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

559 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 44,500 44,500 เจาะจง  บริษัท ยูโรสแกน จ ากัด  บริษัท ยูโรสแกน จ ากัด ความต้องการ 01962/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 44,500.-บาท   44,500.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

560 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 4,000 4,000 เจาะจง
 บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด
 บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 01959/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 4,000.-บาท   4,000.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561
561 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 2,500 2,500 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 01952/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 2500.-บาท  2500.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561
562 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 31,500 31,500 เจาะจง  บริษัท โซวิค จ ากัด  บริษัท โซวิค จ ากัด ความต้องการ 01956/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 31,500.-บาท   31,500.-บาท ของผู้ใช้ 28/11/2561

563 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 10,914 10,914 เจาะจง
 บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์

แอนด์แคร์ จ ากัด
 บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม
เฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด ความต้องการ 01974/2562

จ านวน 3 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 10,914.-บาท
 ราคาท่ีเสนอ 10,914.-

บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

564 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 13,770 13,770 เจาะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จ ากัด (มหาชน) ความต้องการ 01997/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 13,770.-บาท   13,770.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561

565 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 16,740 16,740 เจาะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จ ากัด (มหาชน) ความต้องการ 01992/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 16,740.-บาท   16,740.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561

566 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 13,770 13,770 เจาะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จ ากัด (มหาชน) ความต้องการ 01998/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 13,770.-บาท   13,770.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561

567 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 92,000 92,000 เจาะจง
 บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด
 บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 01991/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 92,000.-บาท   92,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561

568 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 4,500 4,500 เจาะจง
 บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด
 บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 01989/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 4,500.-บาท  4,500.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561

569 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 25,000 25,000 เจาะจง  บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด  บริษัท ออมนิแคร์ จ ากัด ความต้องการ 01984/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 25,000.-บาท  25,000.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561

570 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 850 850 เจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี

 เมด ความต้องการ 01975/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 850.-บาท  850.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561

571 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450 450 เจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี

 เมด ความต้องการ 01976/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท  450.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561

572 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 31,500 31,500 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 01981/2562

จ านวน 4 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 31,500.-บาท  31,500.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561
573 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 31,500 31,500 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 01982/2562

จ านวน 4 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 31,500.-บาท  31,500.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561
574 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 2,500 2,500 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 01979/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 2,500.-บาท  2,500.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561
575 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 2,500 2,500 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 01978/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 2,500.-บาท  2,500.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561
576 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,500 3,500 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 02003/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 3,500.-บาท  3,500.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

577 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 9,450 9,450 เจาะจง
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จ ากัด (มหาชน)
 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม 

จ ากัด (มหาชน) ความต้องการ 02004/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 9,450.-บาท   9,450.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561

578 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450 450 เจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี

 เมด ความต้องการ 02002/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561

579 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450 450 เจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี

 เมด ความต้องการ 02001/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561

580 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450 450 เจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี

 เมด ความต้องการ 02000/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท ของผู้ใช้ 29/11/2561

581 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450 450 เจาะจง  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมด
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี

 เมด ความต้องการ 02029/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท  ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2561

582 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 10,000 10,000 เจาะจง
 บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล 

จ ากัด
 บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล

 จ ากัด ความต้องการ 02033/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 10,000.-บาท   10,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2561

583 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 27,446 27,446 เจาะจง  บริษัท คาร์ล ไซส์ส จ ากัด  บริษัท คาร์ล ไซส์ส จ ากัด ความต้องการ 02034/2562

จ านวน 1 รายการ
 ราคาท่ีเสนอ 27,445.50.-

บาท   27,445.50.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2561

584 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 6,613 6,613 เจาะจง
 บริษัท เอสอาร์เอส 
แม็กซ์พลัส จ ากัด

 บริษัท เอสอาร์เอส 
แม็กซ์พลัส จ ากัด ความต้องการ 02031/2562

จ านวน 2 รายการ
 ราคาท่ีเสนอ 6,612.60.-

บาท   6,612.60.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2561

585 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 48,150 48,150 เจาะจง
 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทย

แลนด์)จ ากัด
 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทย

แลนด์)จ ากัด ความต้องการ 02035/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 48,150.-บาท   48,150.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2561
586 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 5,000 5,000 เจาะจง  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป  ร้าน เอ.พี.เมท.กรุ๊ป ความต้องการ 02030/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 5,000.-บาท  5,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2561

587 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 7,500 7,500 เจาะจง
 บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด
 บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 02032/2562

จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 7,500.-บาท   7,500.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2561

588 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 113,360 113,360 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์

 จ ากัด ความต้องการ 02041/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 8 รายการ
 ราคาท่ีเสนอ 113,360.-

บาท   113,360.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2561

589 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 270,000 270,000 เจาะจง
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ 

จ ากัด
 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์

 จ ากัด ความต้องการ 02039/2562

จ านวน 27 รายการ
 ราคาท่ีเสนอ 270,000.-

บาท  270,000.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2561

590 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 450 450 เจาะจง
 บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด
 บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 02046/2562
จ านวน 1 รายการ  ราคาท่ีเสนอ 450.-บาท  450.-บาท ของผู้ใช้ 30/11/2561

591 วัสดุส านักงาน
57,822.80   57,822.80      

เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด
บริษัท อาทรพาณิชย์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01249/2562

จ านวน 8 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 57,822.80 

บำท  57,822.80 บำท ของผู้ใช้ 1/11/2561
592 วัสดุส านักงาน 77,243.30   77,243.30      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01384/2562

จ านวน 4 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 77,243.30 

บำท  77,243.30 บำท ของผู้ใช้ 7/11/2018

593 TONER BROTHER รุ่น TN-1000 4,237.20     4,237.20        เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

(มหาชน) ตามความต้องการ 01360/2562

จ านวน 4 กล่อง
 รำคำท่ีเสนอ 4,237.20 

บำท  4,237.20 บำท ของผู้ใช้ 6/11/2561

594 วัสดุส านักงาน
94,374.00   

94,374.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด
บริษัท อาทรพาณิชย์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01364/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 94,374.- บำท  94,374.- บำท ของผู้ใช้ 6/11/2561

595
กระดาษต่อเน่ือง ขนาด 9.5 น้ิว x 11 น้ิว
 3 ช้ัน

25,500.00   
25,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ.เจ.กรุ๊ป จ ากัด ตามความต้องการ 01358/2562

จ านวน 50 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 25,500.- บำท  25,500.- บำท ของผู้ใช้ 6/11/2561

596 วัสดุส านักงาน
48,150.00   

48,150.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท เดลต้า คอมพิวเตอร์ 

จ ากัด
บริษัท เดลต้า 

คอมพิวเตอร์ จ ากัด ตามความต้องการ 01396/2562

จ านวน 1 รายการ รำคำท่ีเสนอ 48,150.- บำท  48,150.- บำท ของผู้ใช้ 7/11/2561
597 TONER HP รุ่น Q2612A 97,883.60   97,883.60      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01417/2562

จ านวน 40 กล่อง
รำคำท่ีเสนอ 97,883.60 

บำท  97,883.60 บำท ของผู้ใช้ 8/11/2561
598 TONER HP รุ่น CE285A (ด า) 64,553.10   64,553.10      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01462/2562

จ านวน 30 กล่อง
รำคำท่ีเสนอ 64,553.10 

บำท  64,553.10 บำท ของผู้ใช้ 9/11/2561
599 TONER HP รุ่น Q7553A 64,970.40   64,970.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01525/2562

จ านวน 20 กล่อง
รำคำท่ีเสนอ 64,970.40 

บำท 64,970.40 บำท ของผู้ใช้ 12/11/2561

600

แผ่นซีดีเปล่า ชนิดมีตราสัญลักษณ์ของ
โรงพยาบาล ย่ีห้อ SONY ขนาดความจุ 700
 MB 23,754.00   23,754.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวทอลซายน์ จ ากัด บริษัท ไวทอลซายน์ จ ากัด ตามความต้องการ 01418/2562

จ านวน 600 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 23,754.- บำท  23,754.- บำท ของผู้ใช้ 8/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

601 TONER HP รุ่น CF400A (Black) 59,251.25   59,251.25      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01629/2562

จ านวน 25 ตลับ
รำคำท่ีเสนอ 59,251.25 

บำท  59,251.25 บำท ของผู้ใช้ 14/11/2561
602 วัสดุส านักงาน 83,877.30   83,877.30      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01646/2562

จ านวน 3 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 83,877.30 

บำท 83,877.30 บำท ของผู้ใช้ 15/11/2561

603 วัสดุส านักงาน
99,804.25   

99,804.25      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด
บริษัท อาทรพาณิชย์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01523/2562

จ านวน 7 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 99,804.25 

บำท  99,804.25 บำท ของผู้ใช้ 12/11/2561

604 วัสดุส านักงาน
82,925.00   

82,925.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท ประสงค์ พีวีซี เทรดด้ิง

 จ ากัด
บริษัท ประสงค์ พีวีซี เท

รดด้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 02011/2562

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 82,925.- บำท  82,925.- บำท ของผู้ใช้ 30/11/2561

605 วัสดุส านักงาน
83,674.00   

83,674.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด
บริษัท อาทรพาณิชย์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01486/2562

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 83,674.- บำท 83,674.- บำท ของผู้ใช้ 9/11/2561

606 วัสดุส านักงาน
2,696.40     

2,696.40        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดม

สาส์น ตามความต้องการ 01664/2562

จ านวน 2 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 2,696.40 

บำท  2,696.40 บำท ของผู้ใช้ 14/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

607 วัสดุส านักงาน
67,174.60   67,174.60      

เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด
บริษัท อาทรพาณิชย์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01623/2562

จ านวน 16 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 67,174.60 

บำท  67,174.60 บำท ของผู้ใช้ 14/11/2561
608 วัสดุส านักงาน 76,143.34  76,143.34      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01716/2562

จ านวน 4 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 76,143.34 

บำท 76,143.34 บำท ของผู้ใช้ 19/11/2561
609 วัสดุส านักงาน 79,817.72   79,817.72      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01681/2562

จ านวน 5 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 79,817.72 

บำท 79,817.72 บำท ของผู้ใช้ 16/11/2561

610 TONER SAMSUNG รุ่น MLT-D101S 8,988.00     8,988.00        เฉพาะเจาะจง
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

(มหาชน) ตามความต้องการ 01759/2562

จ านวน 4 กล่อง รำคำท่ีเสนอ 8,988.- บำท  8,988.- บำท ของผู้ใช้ 20/11/2561
611 วัสดุส านักงาน 46,031.40   46,031.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด ตามความต้องการ 01608/2562

จ านวน 4 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 46,031.40 

บำท  46,031.40 บำท ของผู้ใช้ 14/11/2561

612
กระดาษความร้อนส าหรับเคร่ืองจัดระบบ
คิว

23,540.00   
23,540.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอแอนด์จี คอร์
ปอเรช่ัน ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท เอแอนด์จี คอร์
ปอเรช่ัน ซัพพลาย จ ากัด ตามความต้องการ 01645/2562

จ านวน 200 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 23,540.- บำท  23,540.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/256



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

613 วัสดุส านักงาน
75,242.40   

75,242.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด
บริษัท อาทรพาณิชย์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01668/2562

จ านวน 8 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 75,242.40 

บำท  75,242.40 บำท ของผู้ใช้ 15/11/2561

614 วัสดุส านักงาน
46,545.00   

46,545.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด
บริษัท อาทรพาณิชย์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01680/2562

จ านวน 4 รายการ รำคำท่ีเสนอ 46,545.- บำท  46,545.- บำท ของผู้ใช้ 16/11/2561

615
สต๊ิกเกอร์ชนิดแผ่น ขนาด 8.25 x 6" 
A20 99,510.00   99,510.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อัครพล ตามความต้องการ 01663/2562

จ านวน 60,000 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 99,510.- บำท  99,510.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2561
616 วัสดุส านักงาน 80,014.60   80,014.60      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01825/2562

จ านวน 6 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 80,016.60 

บำท  80,016.60 บำท ของผู้ใช้ 22/11/2561

617 วัสดุส านักงาน
25,680.00   

25,680.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ จ ากัด บริษัท ซุปเปอร์กร๊ิพ จ ากัด ตามความต้องการ 01653/2562

จ านวน 3 รายการ รำคำท่ีเสนอ 25,680.- บำท  25,680.- บำท ของผู้ใช้ 15/11/2561

618 วัสดุส านักงาน
34,019.58   

34,019.58      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด
บริษัท อาทรพาณิชย์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01718/2562

จ านวน 8 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 34,019.58 

บำท  34,019.58 บำท ของผู้ใช้ 19/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

619 กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม A4
96,300.00   96,300.00      

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย

 จ ากัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษ

ไทย จ ากัด ตามความต้องการ 01922/2562

จ านวน 1,200 รีม รำคำท่ีเสนอ 96,300.- บำท
รำคำท่ีเสนอ 96,300.-

 บำท ของผู้ใช้ 28/11/2561
620 วัสดุส านักงาน 49,359.10   49,359.10      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 02019/2562

จ านวน 2 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 49,359.10 

บำท  49,359.10 บำท ของผู้ใช้ 30/11/2561
621 ผ้าหมึก OKI รุ่น 790 20,544.00   20,544.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด บริษัท วีเจ ไอที จ ากัด ตามความต้องการ 02013/2562

จ านวน 80 ตลับ รำคำท่ีเสนอ 20,544.- บำท  20,544.- บำท ของผู้ใช้ 30/11/2561

622 วัสดุส านักงาน
41,603.74   41,603.74      

เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด
บริษัท อาทรพาณิชย์ 

จ ากัด ตามความต้องการ 01950/2562

จ านวน 8 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 41,603.74 

บำท  41,603.74 บำท ของผู้ใช้ 28/11/2561

623
แฟ้มพลาสติก A4 กระดุม 1 เม็ด ขยาย
ข้างคละสี 8,827.50     8,827.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากัด

บริษัท อาทรพาณิชย์ 
จ ากัด ตามความต้องการ 01277/2562

จ านวน 600 แฟ้ม
รำคำท่ีเสนอ 8,827.50 

บำท  8,827.50 บำท ของผู้ใช้ 1/11/2561

624
แฟ้มเจาะพลาสติกสอดปก A4 โรบิน 
เบอร์ 175 คละสี 1,712.00     1,712.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น

ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดม
สาส์น ตามความต้องการ 01421/2562

จ านวน 50 แฟ้ม รำคำท่ีเสนอ 1,712.- บำท 1,712.- บำท ของผู้ใช้ 8/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

625 คลิปบอร์ดหุ้มหนัง ขนาด A4 ออร์ก้า 102 1,617.84     1,617.84        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดม

สาส์น ตามความต้องการ 01269/2562

จ านวน 30 อัน
รำคำท่ีเสนอ 1,617.84 

บำท  1,617.84 บำท ของผู้ใช้ 1/11/2561

626 สติกเกอร์กระดาษ A4 สีขาว (1x50) 449.40       449.40           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น
ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดม

สาส์น ตามความต้องการ 01642/2562

จ านวน 3 ห่อ รำคำท่ีเสนอ 449.90 บำท  449.90 บำท ของผู้ใช้ 15/11/2561

627 วัสดุส านักงาน 42,372.00   42,372.00      เฉพาะเจาะจง
บริษัท โชคประชา อิมพอร์ต 

แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด

บริษัท โชคประชา อิม
พอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต

 จ ากัด ตามความต้องการ 01382/2562

จ านวน 2 รายการ รำคำท่ีเสนอ 42,372.- บำท  42,372.- บำท ของผู้ใช้ 6/11/2561

628
ริบบอน WAX RESIN ขนาด 110 x 300
 F/OUT 15,408.00   15,408.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูบิเทค โซลูช่ัน จ ากัด

บริษัท ยูบิเทค โซลูช่ัน 
จ ากัด ตามความต้องการ 01469/2562

จ านวน 30 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 15,408.- บำท  15,408.- บำท ของผู้ใช้ 9/11/2561

629
Ribbon wax resin size 110 x 300 
M. (F/OUT) 10,000.00   10,000.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ควอเดล โซลูช่ัน พร้ิน
ต้ิง จ ากัด

บริษัท ควอเดล โซลูช่ัน 
พร้ินต้ิง จ ากัด ตามความต้องการ 01760/2562

จ านวน 20 ม้วน รำคำท่ีเสนอ 10,000.- บำท  10,000.- บำท ของผู้ใช้ 20/11/2561

630
ตู้ล้ินชักพลาสติก 4 ช้ัน มีล้อ ขนาด 45 x
 56 x 105 ซม. 3,060.20     3,060.20        เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 01615/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 ใบ
รำคำท่ีเสนอ 3,060.20 

บำท 3,060.20 บำท ของผู้ใช้ 14/11/2561

631
เคร่ืองคิดเลข 12 หลัก ย่ีห้อ CASIO รุ่น 
DM-1200BM 1,626.40     1,626.40        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น

ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดม
สาส์น ตามความต้องการ 01666/2562

จ านวน 2 เคร่ือง
รำคำท่ีเสนอ 1,626.40 

บำท  1,626.40 บำท ของผู้ใช้ 15/11/2561

632
กระดานไวท์บอร์ดธรรมดา ขนาด 80 x 
120 ซม.

535.00       535.00           
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น

ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดม
สาส์น ตามความต้องการ 01840/2562

จ านวน 1 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 535.- บำท  535.- บำท ของผู้ใช้ 23/11/2561

633
กระดานไวท์บอร์ด ชนิดแม่เหล็กขอบมน 
ขนาด 80 x 120 ซม.

802.50       802.50           
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสาส์น

ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดม
สาส์น ตามความต้องการ 02015/2562

จ านวน 1 แผ่น รำคำท่ีเสนอ 802.50 บำท 802.50 บำท ของผู้ใช้ 30/11/2561

634
นมเอนชัวร์ ENSURE VAN (POP) บรรจุถุง 
2,400 กรัม (400g x 6) 43,484.80   43,484.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด ตามความต้องการ 01472/2562

จ านวน 40 ถุง
รำคำท่ีเสนอ 43,484.80 

บำท  43,484.80 บำท ของผู้ใช้ 9/11/2561

635 นมผงเบลนเดอร่า 2.5 กก.
98,782.40   

98,782.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด ตามความต้องการ 01531/2562

จ านวน 160 ถุง
รำคำท่ีเสนอ 98,782.40 

บำท 98,782.40 บำท ของผู้ใช้ 12/11/2561

636 อาหารแห้ง
98,193.90   98,193.90      

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด ตามความต้องการ 01596/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 2 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 98,193.90 

บำท  98,193.90 บำท ของผู้ใช้ 14/11/2561

637 อาหารแห้ง
49,883.40   

49,883.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 

จ ากัด ตามความต้องการ 01641/2562

จ านวน 2 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 49,883.40 

บำท  49,883.40 บำท ของผู้ใช้ 15/11/2561

638
นมเอนชัวร์ ENSURE VAN (POP) บรรจุถุง 
2,400 กรัม (400g x 6) 43,484.80   43,484.80      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด ตามความต้องการ 01897/2562

จ านวน 40 ถุง
รำคำท่ีเสนอ 43,484.80 

บำท  43,484.80 บำท ของผู้ใช้ 27/11/2561

639 กระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม A4
240,750.00 

240,750.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย

 จ ากัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษ

ไทย จ ากัด ตามความต้องการ 01324/2562

จ านวน 3,000 รีม
รำคำท่ีเสนอ 240,750.- 

บำท  240,750.- บำท ของผู้ใช้ 5/11/2561
640 TONER HP รุ่น CE505A 278,200.00 278,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01286/2562

จ านวน 100 กล่อง
รำคำท่ีเสนอ 278,200.- 

บำท  278,200.- บำท ของผู้ใช้ 2/11/2561

641 TONER HP รุ่น CF280XC
344,540.00 

344,540.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี

 จ ากัด
บริษัท คอมพ์แคส 
เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 01362/2562

จ านวน 100 กล่อง
รำคำท่ีเสนอ 344,540.- 

บำท  344,540.- บำท ของผู้ใช้ 6/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

642 ผงหมึก Canon 319II
473,200.00 473,200.00    

เฉพาะเจาะจง
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิส
เต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ 
ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย

 จ ากัด ตามความต้องการ 01590/2562

จ านวน 140 กล่อง
รำคำท่ีเสนอ 473,200.- 

บำท  473,200.- บำท ของผู้ใช้ 14/11/2561
643 TONER HP รุ่น CE505A ######## 417,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด ตามความต้องการ 01761/2562

จ านวน 150 กล่อง
รำคำท่ีเสนอ 417,300.- 

บำท  417,300.- บำท ของผู้ใช้ 20/11/2561

644 วัสดุส านักงาน
########

159,210.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ ซิส
เต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท ท็อป โพรไวเดอร์ 
ซิสเต็มส์ แอนด์ ซัพพลาย

 จ ากัด ตามความต้องการ 01764/2562

จ านวน 4 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 159,210.- 

บำท  159,210.- บำท ของผู้ใช้ 20/11/2561

645 TONER HP รุ่น CF280XC
482,356.00 

482,356.00    เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี

 จ ากัด
บริษัท คอมพ์แคส 
เทคโนโลยี จ ากัด ตามความต้องการ 01864/2562

จ านวน 140 กล่อง
รำคำท่ีเสนอ 482,356.- 

บำท  482,356.- บำท ของผู้ใช้ 26/11/2561
646 อาหารแห้ง 83,867.00   83,867.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด บริษัท ป.ศรีกฤษ จ ากัด ตามความต้องการ 01920/2562

จ านวน 13 รายการ รำคำท่ีเสนอ 73,867.- บำท  73,867.- บำท ของผู้ใช้ 28/11/2561
647 วัสดุการเกษตร 16,039.30  16,039.30      เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 01609/2562

จ านวน 3 รายการ
รำคำท่ีเสนอ 16,039.30 

บำท  16,039.30 บำท ของผู้ใช้ 14/11/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

648 วัสดุการเกษตร 22,042.00   22,042.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน บอร์น 2000 ร้าน บอร์น 2000 ตามความต้องการ 02016/2562

จ านวน 6 รายการ รำคำท่ีเสนอ 22,042.- บำท  22,042.- บำท ของผู้ใช้ 30/11/2561

649 จ้างเหมาบริการ 15,938.72 15,938.72 เจาะจง
บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียร่ิง

 จ ากัด
บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 01136/2562

จ านวน 4 รายการ
ราคาท่ีเสนอ 15,938.72 
บาท 15,938.72 บาท ของผู้ใช้ 5/11/2561

650 จ้างเหมาบริการ 112,350 112,350 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชว่ีเฮ้าส์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชว่ีเฮ้าส์ ความต้องการ 01311/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 112,350.-บาท 112,350.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2561

651 จ้างเหมาบริการ 17,500 17,500 เจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก๊วยเจ๋ง 58
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก๊วยเจ๋ง

 58 ความต้องการ 01312/2562

จ านวน 6 รายการ ราคาท่ีเสนอ 17,500.-บาท 17,500.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2561

652 จ้างเหมาบริการ 58,315 48,315 เจาะจง
บริษัท เนเชอรัลกรีน อิน

โนเวช่ัน จ ากัด
บริษัท เนเชอรัลกรีน อิน

โนเวช่ัน จ ากัด ความต้องการ 01313/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 48,315.-บาท 48,315.-บาท ของผู้ใช้ 2/11/2561

653 จ้างเหมาบริการ 12,305 12,305 เจาะจง บริษัท แอร์ เทคนิคอล จ ากัด
บริษัท แอร์ เทคนิคอล 

จ ากัด ความต้องการ 01314/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 12,305.-บาท 12,305.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

654 จ้างเหมาบริการ 2,514.50 2,514.50 เจาะจง บริษัท แซนมาร์ท จ ากัด บริษัท แซนมาร์ท จ ากัด ความต้องการ 01537/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 2,514.50 บาท 2,514.50 บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561

655 จ้างเหมาบริการ 25,680 25,680 เจาะจง
บริษัท บางกอก เมดิคอล 

เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
บริษัท บางกอก เมดิคอล 

เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ความต้องการ 01538/2562

จ านวน 3 รายการ ราคาท่ีเสนอ 25,680.-บาท 25,680.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561

656 จ้างเหมาบริการ 29,425 29,425 เจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิตอิม

ปอร์ต
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิชิต

อิมปอร์ต ความต้องการ 01539/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 29,425.-บาท 29,425.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561

657 จ้างเหมาบริการ 56,710 56,710 เจาะจง
บริษัท ที.ซี.เอ็ม.เวส์วอเตอร์ 

จ ากัด
บริษัท ที.ซี.เอ็ม.เวส์วอ

เตอร์ จ ากัด ความต้องการ 01540/2562

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีเสนอ 56,710.-บาท 56,710.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561

658 จ้างเหมาบริการ 19,046 19,046 เจาะจง
บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.

เค.ซี จ ากัด
บริษัท มงคล(1993) 

เอ็ม.เค.ซี จ ากัด ความต้องการ 01541/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 19,046.-บาท  19,046.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561
659 จ้างเหมาบริการ 4,800 4,800 เจาะจง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ร้านเพียรสิน เทรดด้ิง ความต้องการ 01542/2562

จ านวน 2 รายการ ราคาท่ีเสนอ 4,800.-บาท 4,800.-บาท ของผู้ใช้ 13/11/2561

660 จ้างเหมาบริการ 137,495 137,495 เจาะจง บริษัท เอ็มพี สเปเชียล จ ากัด
บริษัท เอ็มพี สเปเชียล 

จ ากัด ความต้องการ 01622/2562



ล ำ วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี

ดับ ซ้ือหรือจ้ำง จ้ำง รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ท่ี (บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/ จัดจ้ำง  ในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2561
โรงพยำบำลรำชวิถี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ

จ านวน 11 รายการ ราคาท่ีเสนอ 137,495.-บาท 137,495.-บาท ของผู้ใช้ 19/11/2561

661 จ้างเหมาบริการ 280,666.35 260,666.35 เจาะจง
บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.

เค.ซี จ ากัด
บริษัท มงคล(1993) 

เอ็ม.เค.ซี จ ากัด ความต้องการ 01628/2562

จ านวน 16 รายการ
ราคาท่ีเสนอ 280,666.35
 บาท 280,666.35 บาท ของผู้ใช้ 19/11/2561

662 จ้างเหมาบริการ 211,929.79 211,929.79 เจาะจง
บริษัท มงคล(1993) เอ็ม.

เค.ซี จ ากัด
บริษัท มงคล(1993) 

เอ็ม.เค.ซี จ ากัด ความต้องการ 01715/2562

จ านวน 28 รายการ
ราคาท่ีเสนอ 211,929.79
 บาท 211,929.79 บาท ของผู้ใช้ 19/11/2561


